
SAATLERiN
HAZilMESi



SanHerln Hozinesl
(imhi Saatleiin Verdigi Haberler)

Telif ve Tasnif

Biiyiik yazar ve dii^iiniir

§EYH-1 EKIiEK

MtJHtDDtN tBlN ARABl HAZRETLERt

Bu kitabim Allah'in Rizasi iiaerlerine olsun, Allah'in
Evliyalanna Salih ve Abid ki§ilerine, ttaatli

Kullartna ve istekleriyle Amel edenlere

ithaf etmigtir.

Arapea Aslindan Tcrceme Eden :

SELAHADDtN ALPAY

19 7 3



MtlTERClMlN ONSOZtT

Qok kiymetJi okiiyucularim,

Biiyuk Bilgin Aiiflerin Arifi, geyhlerin geyhi,
geyhi ekber Miihiddin Ibin Arabi Hazretlerhiin bu
kitabim sizlere tanitmakla ucuncii kez odevimi yap-
ttguna ve bu biiyiik k%inin ruhunu §ad ettigimi tah-
min ediyorum.

BunUan Bin ve daha cok sender oncesi insanh-
gin Bilim seviyesi ve o zamamn goru§ ve telakkisi
bu giine benzemeyecegini sizler de takdir ve tahmin
edersiniz. Kitabui adindan anla^daeagi uzere, bu Bili-

min kokti (Ami Nucuma) bu giinkti deyimiyle Ast-
ronomiye dayanir,

Miihiddin Ibin Arabi Devrinde, ve daha bir kas
Asir oncesi, Doguda Abbasilerde dzellikle HaUfe
(Me'raun) devrinde, Batida tspanyada kurulan ve
sekiz buguk Astir Payidar olan Enduliis Emevi dev-
leti zamaiunda bu Bilim o kadar ileri gitmig, byle bi-

ce Hesaplar yapdmigtir Id, bu gunku Ililime tipa tip
uymaktadir.

tsJam bu yonden, Matamatige, cografyaya, geo-
metriye, astronomiye onem verdigi gibi, bununla da
yetinmemify kendine temel Bilim plarak Kurrani Ke-
rimi i§ik tutmu$ ve bu BilimiB temelini orada ara§-
tarip bulmugtur. Aynca bu giinku Bah uygariigina
i§ik tutan yuzlerce eser birakmi§lardir.

Islaniiyetten cok Asirlar once Insaiihk Di$ Ale-
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mill, yani gorunmeyen Alemlerin mahiyetiiii ara§trr-

mi§, bulundugu dunyada kendisini etkileyen Amille-

ri incelemig ve kismen olsa da bir gercegi bulmu§-

tur. Kurani Kerim'in niizuliyle bu Bilim daha cok

Acikuga kavu§mu§ insan zekasi bu yonden bir hayli

gercekleri bulmu^tur. Bu meyanda Seyyarelere (uy-

dulara) adlar konmug Bilginler maddi ve manevi

cepheden kendi diinyasini ve diinyasuidaki canhlan

etkileyen nedenleri bulup aciga cikarmaya cak§mi§-

lardir.

Kitaptald Bdliixnlerdeu anla§ilacagi ve$hile, bir

losim BUginler miisbet hesaplara, bir kismi da bu

konulan uzun seneler incelemelerden sonra tahmiu

ve yorumlara dayanmi§tir. (Ilahi saatlann verdigi

Haberler) adli bu kitap, Islanun yegane istinadgahi

(dayanagi) ve Allah'in mutiak kelami olan Kuram
Kerim'e dayanmaktadir. Bu kitapta her bilimin ozii

ve temeli yatar. Hukuk ilminden tutun da, cograf-

yaya kadar, bilimlerin ozii ve temeli bu mukaddes

kitapta aciklanjnistir. Hak Taala insanlari tembel-

likten uzak tutmasi icin ve insanlann nefsine giive-

nip eah$malari icin, her Bilimiii kapi anahtanni gos-

termi§, Akhni kullanarak, o geyi bulup cikarmasini

ve ondan faydalaaniasuu emretmi§tir. Qunkii miras

yedilik ve oniinde her §eyi hazir bulan insan, ken-

dini daima Atalete verir, tembel sifabyle sifatiamr.

Arastirma, cah§ma, bulmayi, Hak Taala, kitabinda

emrettigi gibi, Sevgili Besulii de Hadlsi §eriflerinde

bu yonii igaret buyurmu$Iardir. Bu sebepledir Id bu

Idtap, Islamm yegane dayanagi olan Kuran/a dayan-

maktadir, buradaki mUsbet ve tahmini du^iince ve

yorumlar Kuran'daki Ayetlerde aciklanini^tn'.

Bir yonden de bu Idtaba bir tib kitabi demek

yerinde bir deyim olur. Zira tabiatin di§ etkenleri
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bu gun oldugu gibi dun de canlilar iizerindeki hiik-

munii, yiirutuyordu. tnsanlarin kavxayamadiklan
ve bilmedikleri veya zarar gordiikleri veya fayda-
btndiklari yonler arastanliyor, inceleniyor ve bir et-

kene baglaniiiasi zorunlugu doguyordu. Bu giiiiiin

miisbet Bilimleri dahi radyolarla, telsizlerle kainat

bojylugunda olugan ve mahiyeti bilinmeyen ve an-

lagilmayan olaylan dunyamiz insanlarina saati saa-

tma bildirmekte, insanlan, gelecek her tiirlii Hayir
veya §er*den uyanp haber venuektedir ve yine bu
nedenlerle insanlarui, gozle gdrunmeyen gizli olayla-

rm etkisi altrada kalacagini gecikmeden bildirmek-

tedir. §oyleki Gunegte olan olagan iistii bir indifa,

diinyadaki canhlann sinir sistemini etkiledigi dlum-
lerin, cana kiymalann, §u ve bu hastahklarm yayil-

masina sebep oldugu bir ger§ektir.

Bundan sekiz yliz veya bin sene once, bu gunkii

rasad aletleri, ince hesap maldneleri bulunmadigin-

dan, Diinyada, sicak, soguk, firtma, yagmur, kasirga,

zelzele gibi olaylann, insan sihhatuuh uzerinde buyiik

etkisi oldugu acik bir gercekfir o devirlerde bu gibi

hastaliklar ve tabiatta gorulen baa iistun olaylann,

lasmen dogru olarak, diger kevkeplerin etkisinden

ileri geldigi kanaati, bir cok tekrarlanan tecrube ve
incelemelerden sonra ay ve gUne$ui, diger uydu ve
burclarla olan U&kteinden ve yer degistirmelerinden

oldugu kanisina vanlmi^tir.

Sozumiiztin ba§inda bu Iritaba aym zamanda bir

tab kitabi demenin dogru olacaguu soylemi^tik, In-

san ve hayvanlardaki hastaliklar, illetler, oliimle so-

nuclanan olaylara gelince, bu Kitab o zamaiun Ast-

ronomi BUimini Tib Bilirmyle kangtirarak bir sonuc

almak ve yararh olmak gayesdni gutmu§tur.

§u varki bu tesbit edilen sonuclar, sirf yorum ve
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tahmine dayanmami^ Kuran'in ayetleri, bu gibi Bi-

lindere i§ik tutmu§tur.

Islamin §artlarindan biri de Kaydsiz sartsiz

Kuran'a inaniiiaktir. Iman demek inaug deuiektir.

Degil bir Ayetine, btr harfina inanmayan bir kimse
Muslunian sayilmaz. Netekim, bu kitaptaki bilimlo-

rin bir 50k yonleri Ayetlerle aciklanarak isbat edil-

migtir. Insanlarda gorulen fakat mahiyeti anla§il-

niayan ve hatta bu giine kadar uaci bulunmayan ro-

inatizma (bizde yel veya kulunc), kanser gibi bu ve
buna benzer bir cok haslaliklarui neden ileri geldi-

gi o vakitlerde de dii$unulmu§ ve bu gibi hastahkla-

ra (cinlerin), yani gorunmeyen gaybi varliklann se-

bebiyet verdigi tezi yurutulmu§tur. Bu gun dahi

memleketixnizde romatizmaya yel demektedirler.

Hastaligin gosterdigi araz bu adui takilmasina sebep

olmugtur,

§u noktayi acikca belirtmek isterimki, bu giin

bir doktor hastasina verdigi Uac recetesini, ve ora-

v daki deyim ve tabirleri, doktor ve on!arm yardimci-

si olan eczacilardan ba§ka kimse anlamaz. Bu bilim-

lerin hocalan onlardir. §ayet bu gibi bilitnleri her
insaxuii kafasi almi$ olsa, o vakit, doktora, eczaciya

luzum kalmazdi. Becetenin gizliligini Ilak TaaJa, tib

adamlanna vermi§tu\ Iste o zamajun Tib Bilgiuleri

de, Ehli zahirden olmayip Ehli Batm ve kesif ehlin-

den oldugu bir gercektir. t§te bu ehli Batm ve kegif

erbabuun verdigi ve tavsiye ettigi ilac ve tedavi

usulleri yonunden, tic losma ayrihnaktadir. Hastaya
verilecek gidalar, ikincfei hastaya maddi olarak ici-

rilecek ila^lar (turlii gekiller). Hastaya ya nianen

su ile icirilecek Uaclar (Ayetlerin suda silinerek ve-

rilenler), bir de kisiiun manen korunmasi (Her tiir-
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lu musibet, felaket ve hastalildar dahil) icin yazilan

Ayet ve tilsimlardir.

I§te eski doktorlann verdigi recete bunlardir.

Bu re^etelerin maddi kisimlari belirli ve teda^ki
dun oldugu gibi bu giin de imkan dahilinde ^Jyiak-

la, Tusun ve Ayetlerie olan ydnlerin mahi^e^i^ftg-
cak o tilsimi yazip veren doktor bilir. Cujfj^jk
ki^iler Ehli Batm ve kesif ehlinden

/ fl^Jfto^jinf
buiuin gizliligini her hangi okumi^j^ j^sa^/J^i
5ozemez bir durumu vardir. ^ hli^mlia^ ma

Bu gun bile akil ve sini#lB$M^rto4davi-
si ruhidir. Bu yonti daha ^k^Mafeay1Plilftai#^|^
miiyorum. Bazi yoirm^M^f^^^i^i^/hl^-
hk, kayip, gelece^^a^JB^^^g^^^^sa^
vi yollarla ara§ti^lnfl^^«^B^^^a^8S^^

§u oneinlP^myFlJfc1«r«^

keyfryefcft^yT#^]^^^

yu 'defftoM ^^V^? ifd rfiivjid idlrtiw ribnlmffi

*****^^l^ffi* tt^W^fii^iMfiff

cdk yonler vardir, bujairmu^lardir.
nnj7
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Under yok degildir. Bu giin pn ve Hindistan gibi

memleketlerdiB, buna onera verilir.

Buyiik Bilgin Miihiddin Ibin Arabi Hazretieri

Fiituhati mekklyestnde bu konu uzerinde goyle der:

— Ben llahi Bilim hazinelerini gezdigim valdt, bu
Bilimin bulundugu dolabi actim ve icindekileri gor-

diim, bunlan ogrendim, fakat tatbikatuu yapmak-
tan korktiim ve cekmdim. <^iinku bn billm insanligi

kotiiye ve batda helake goturdugimu anladim. Bu-

nun ogrenilmesini Idntseye tavsiye etmem, der.

tnsaitfan etkUeyen (nefsi emmare) ve onu etld-

leyen §eytan hakkinda Kurani Kerim'de yiizlerce

Ayet vardir. Misal olarak, (Mauzeteyn) denilen, Su-

retler, bu batil ve sonucu kotiiye knllamlan Bilimler

bize acikga anlatan Ayetlerdir. Bu kitab yukarda
acikladigim Batil bilimlerden uzaktrr. Her nekadar

ilkten insan du$ttnces!ni batila dogru yoneltecek gibi

anla§ilirsa da, bunun derinliklerine indikce, boyle ol~

madigi anla§Uir. Yeterki insan bunlan kotti maksad-
lar icin kullanmasiiu Bu eserin yazildigi seneleri dii-

§iinecek olursak o valdfler icin emsalsiz bir tip ve

astronomi kitabi olacagina §iiphesi kalmaz. Zira bu
kitabin yazari, dort ba§i mamur, zamanimn biitiin

bilimlerini nefsinde toplayan Allah ve resulunun sev-

gilisi Evliya katlannin en ust basanragina varans,

gergegi kabul eden, Batih red eden, Zahiri ve Batini

ilimlerin sahibi biiyuk bir gahsiyettir. Yazdigi telif

eserler! 30 dile Qevrilmig, temel ldtaplardan sayihr.

Bu giiniin Bati uygarhgi yoniinden eski ve yeni

bilim arasinda kiyaslama yoniinden, gayret ve ibret-

lerle dolu olan bu kitabi ilk kez Tiirkceye terceme

etmekle merakli okuyuculanma sunmu$ bulunuyo-

rum.

Yazann kitabmin ba§inda dedlgi gibi, inanei
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saglam olanlar bundan faydalamr, inanci olmayan-

lar da, benim anlatmak istedigim gibi, gulup gefier

diyerek soziime son verir. Kotii insanlann ve kottt

dii§iineiileriii §errinden Allah'a sigininm.

Selahaddin ALPAY

Tereenwnin bitHgi tarih : 23 Temmuz 1973

Tercemeye bajlandigi tarih : 23 Eyliit 1973

Mutercimin Adresi : Kartal, Nizam yolu - Adalar

Apt No. 1 — Istanbul

MUTERCiMIN TERCEME ESERLERj :

1 — Futuhati Mekkiye (Muhiddin ibin Arabi)

2 — Tasawuf Yolu - ilahi Tedbirler (Muhiddin ibin Arabi)

3 — Kelile ve Dimne (Beydeba) ibni Mukaffa'dan)

4 — (Uhudiil Kubra) veya ilahi Emirler (imam Abdiilvehhab

§arani) 2 cild halinde basilmakta.
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BIT KlTABIN KONULAKI

Yedi felegin Kainattaki Hukniii, Semavi BurcJUmn
Adlan ve bunlar Hakkinda bilgiler, Ay menzilleri
hakkuida tainamlayici bilgilerle, Efendimiz Davud
oglu Suleyman Peygamberin kiisku ve korkusu,
yedi kevkebin koku ve dumanlan ve bir cok faydali

ve Mubarak BUgileri kapsar

Hadisi §erif: (Inne minel beyani lesihran) An-
lanu: Bir geyi asiklamada, batil ve gergek olan yon-
ler vardir.

Alemlerin Rabbi olan Allah'a Hamdii senalar
olsun. Sevgili Peygamberi ve Ekiisi olan Sallallahii

Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazreti Muhammed
Mustafa'ya, Ehli beytine ve eshabina AUah'in Selat
ve selami olsun.
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BtRlNCl BOLCM

(Haftanin yedi gunii ve her gun icindeki ilk 7 saatm

Hiikum ve ozellikleri ve onunla ili$ktsi olan olaylar)

Hak Taala bizlere gonderdigi ve her yonii an-

la§dan acik beyanli kitabinda §6yle buyurmakta-

dir: (1)

Anlaim: Yildizlar ile yol bulmaniz i<£n onlan

kara ve deniz karanliklannda yaratan odur. Biz bu

Ayetleri bilen ve anlayan topluhikiar ic.in yazip agik-

ladik, buyurmaktadir.

tgte Hak Taala Kuram Azdminde igaret buyur-

dugu ecrami semaviyye, Haftanin yedi giinii icinde-

ki yedi kevkepten ibarettir.

, Allah Seni baganh kilsm? Zira Hak Taala tek-

va yonUnden seni ir§ad edip uyarmaktadir. §umi

bilmelisin ki Pazar gmriiniin ilk saati guneg saati-

dir. Bu kevkep 4 cii felek katmdan Qikarak gok burc-

lanmn her birinde bir ay sure ile oturur. Feleklere

(1) 6. ci suret — 97. ci ayet — Enam.
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de bir sene siire icinde ugrayarak geger. Bu kevke-
be, Buyukluk. giic. kahir. ozun olmak veya Idmseye

,
^ vermemek, Hayret, Ar, gayret ve haya, gibi
JsEfetlar isnad ve tensip edjJir.

Gtineg kevkebinin burclarina gelince: — Arslan
burcu'dur. Madeni intisabi ise Altun madenidir. Gi-
y€ceklerden ise, sari ipekli olanlardrr, Melaikelerden
(Kukyail)"~e^" IIahi gjjzej_adlardan (yani Esmaiil hiis-
nadandan) (Ya hay) ve (Ya kayyum) a intisabi
vardir. Sayisi ise 174 dur. Bu sayiya intisab eder.
Bu aayiya intisab eder, Bu saat gok iyi bir saattir.

Arzulamig oldugun i^lerden her hangi bir isi

yapmak istersen, AUah'tan ve bu saatin Melaikesin-
den Onlari tesbih ederek yardun istemelisin. l§e ba§-
lamaya gitmeden once bu saatin melaikesinin Adim
okumahsm? £unku Amellerin eksiksiz dogru yapil-
masi ancak belirli gartlarla tamamlanir. Bu sartla-
n isabetli ve dikkatli yapanlarni amelleri bu saatin
Allah katinda vekili bulunan Rukyail tarafmdan ta-
rnamlanip sonuglandirihr.

Bunun tesbihi ise goyledir :

(BismiUahirrahmanirrahim, Elhamdii lillahi rabbil
Alemin, ve Sallahii Ala seyyidena Muhammed ve
Alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Hay, Ya Kayyum! Al-
lahumme Inni eseluke bi ismikel Azizii - Kebir, El-
lezi Faddeltehii Ala cemii Esmaike kiilleha, Azizuha
ve gerifiiha, ve refiuha ve cemiliiha ve kebiruha. Ak-
semtti Aleyke Ya RukyaiP Bihakki men lehii Elizze-
te vel ceberut. Ve bi hakki elbaki Eddaim, Ellezi la
yemut. Ve bihakki men lehiil - ismu vel Esmau
re - nmiriillezi la yutfa'. Ve Bil Ars Ellezi la yezul.

ve Bil Iriirsi - llezi la yeteharrek. Ve Aksemtii Aley-
ke Ya Rukyail Bihakki - llahi kane vela leylin dacin.
Ve bihakkillahi EUezi kane vela nehariin yadiii, Ve
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bihakkUlahi - EUezi kane vela yecril - Acac, Ve Bi

hakkillezd Kane fi uluvvi semavatihi ve ceberutih,

Ilia Ma kiinte avni fi haceti Keza ve keza???? )

Boylece Hak Taala'dan ve meleginden sana lii-

zumlu olan haceti ve ilerde gercekle§tirmek istedi-

gin seyleri yani ne tasarlami§ isen onlari istemelisin.

Hak Taala. seni irsad etmig ohir.

Bir savag anmda yukarda yazili tesbihi yaptik-

tan sonra (Ve^emsii ve duhaha) veya (velleylii iza

yag$a) suretini avucuna aldigin beyaz topraga kar-

§i okuduktan sonra dusmamn yiizune dogru fniatip

attigin takdirde, Allah'm izniyle dii§man yenilerek

perisan olup gider.

Yukarda gecen tesbihin tiirkce anlam ve ifade-

si soyledir: — 5nceden besmele cekip Peygamberi-

ne selat ve selamdan sonra (— Ey oliimlii olmayan

ve her seyin Hakimi ve nazin olan Allah'im, Sana

hiiyufc ve giichi Adinla yalvanyorum ki bu adini di-

g-er adlarimn buyugune ve giizeline, incesine ve §e-

reflisine ve giiclusune ve tiim Adlanndan iistiin tut-

tugundan sana bu Adinla hitab ediyorum, Gnq ve ce-

berutluk kimde ise onun uzerine ve olmeyecek var-

ligm Hakla icin, Adlardan ad tasiyanm Hakki icin,

sonmeyecek nur hakki icin, zeval bulmayacak ilahi

ars hakki igin, yerinde duran
t
hareket etmeyen kiir-

sii hakki i<jin, sana yemin ederim Ey Rukyail. ve yine

Zulmet icinde gecen geceler hakki igin, Ve gUnleri

aydinlatan Allah hakki iqin, toz ve dumana biirunen

ve her daim karanhk zulmet ve duman arkasmda

bulunan Allah hakki igin, biitiin gii§, kudret ve aza-

metiyle goklerinin en list yuksekliklerinde bulunan

Allah hakki icin, sana butiin bunlar igin yemin ede-

rim ki, bana su hacetimden dolayi senden bas-

ka yardim edecek kimse yoktur, senin yardunini
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beklerim ve isterim, Ey Rukyail? bu yaptigim tes-
bih igin Eana yardimda bulun?)

Bu saatin Hawani da iki bueuk yasinda olgn
ve hamate olxnayan sari renkte bir ingktir t*, saatm
afaci da berberi dilinde olan (Mefem yuk) adiyla
amlan agagtir.

Bu saat iyi bir saattir, Bu saat iginde bir ig icm
padisah ve sultanlann, e§raf ve ileri gelenlerin ya-
nma einniyetle girebilirsin? tceri girince onlar sana
lkram ve tazimde bulunurlar soyleyecekleriiii iyice
dmlerler, ami ve isteklerini vaMt gesmedeh yerine
getirirler.

Bu saat iyi bir saattir, ozellikle bu saat savag
icui askerleri Harp arac. ve gerajleriyle techiz et-
mek, harbin kazamlmasinda iyi sonuc. verir.

Bu saat icmde ticaret yolu ile para kazanmak
igin yola eikanlar, kazanch olarak gikarlar, zira bu
kevkep, boz renkli gikis yeri ve kismeti arslan bur-
cudur.

Bu saat icinde istedigin bir isi yapmak igin, al-
tundan miihiirler yapip Uzerleriiie asagidaki adlan
dort sattr halinde yaz?

Birinci Ad Vi Ikinci Ad l^ljr

Uguncu ad kS^Xm^^

Dordiincii ad ise

dir.
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Ve yine bu saat ieinde bunlarla bir i§ yapmak
istersen bir ipek kuma§ pargasi iizerine kafurla yug-

rulmu§ muniu dokiip bu muhiirle muhurleyip basar-

sin? Ve bu muhiirlii ipek kumas. parcasuu sag kolu-

nun adalesi iizerine baglarsin? Burada mumun tam
olarak muhurlenmesi gerekir. Bumin yararini soura-

dan gormus olursun. Bu isi ancak du§mamni kor-

kutmak icin veya siddetli bir zaruret amnda yap-

malisin? Sonradan muhrii mumdan gikarir ve ayi-

nrsm ? Allah daha iyisini bilir. Sonradan iki Aza-

metli Ad olan Ya Hay ya kayyum yazisini dograr

onlari birbiri olgusiinde uce ayirir dort koseli altun-

dan bir plaka iqme koyup aakladigin takdirde sende

§6hret, kuwet, heybet izleri gorulmege baglar. Ozel-

likle yildizi Arslan, oglak, yay burcu olanlardan

devlet ve hukiimet hizmetinde galiganlarm devlete

ve millete yararlan ba§kalanndan daha ve daha ba-

§anh olur. Allah daha iyisini bilir.

gayet biri sana, Allah'in elinde veya yapilmasi

Padi§ahin elinde olan bir geyi istemis. veya sormu^

olsa Ona: Pazar guniiniin ilk saati bu gibi isjeri

gormek icin en iyi amel saatlandir dersin? Bu is

tipki bir evin yapilmasi ve ba§lanmasina benzer, ve-

ya Padisahm hazir bulunacagi devlet meclislerinin

acilmasina benzer, zira bu saatta yapilan bu gibi

ameller o sultan veya Padigahm bulundugu sarayda

veya evde uzun yillar yasamasina ve hukmunuTi

uzun surecegine yasantisinin cabuk zeval bulmaya-

cagina bir isarettir. Ol hukiimdarin hiikmii ve hii-

kumetide Adaletiyle uzun seneler memleket halkiy-

le birlikte mutluluk ieinde Payidar olarak gecer ve

kendisi de Milleti ve ordusu yoniinden sevilmis ve

tutulmus olur. Boyle bir huMimdar zamamnda bol-

luk bereketlik olur insanlar refahla mutlulasir. Ciin-
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Mi o memleketin hukiimdari yeiine gore Adaletli
hem kahredici, ve hem de iyi bir knmandan sifatin-
dadrr.

§ayet biri Hacetinin nasil olacagini ve nasil ya-
pacagini senden soracak olursa, ona : — Bu Hacet
Pazar guniinun ilk saatmda istenirse, olmus sayuir.
Bu saatin ortalannda istenirse bliyuk yorguniuk ve
zahmetten aonra elde edilebilir. §ayet bu Hacet bu
saatm sonlarmda istenirse lrisinin bu arzusu gercek-
lenmez, Zira bu ilk saatin her sey iizerinde tic etkih
yon ve zamam vardu*,

§ayet bu saatm savasa yarayip yaramayacagi
senden sorulacak olursa: Qna bu saatm savas icjn
en iyi ve etkili bir saat oldugunu soylersin?

§ayet biri bu saatta olacak bir savasin sonucu-
nu soracak olursa, ona goyle cevap verirsin? Bir is-
tekU istegine kavusmakla zaferi kazanmis olur der-
sin?

§ayet biri sana elinde bulunanlarin calinarak
elinden Qiktigmi soracak olursa, ona, bu saatin bas-
langicinda calmdi ise, o gikan veya caiman seyin
dogu yoniine gittigini soyle, sayet bu saatm ortala-
nnda eikmis ise, bunun disanya heniiz cikmadigini
Evin bati koselerinden bir yerde oldugunu, evde yok-
sa, o sehirin bati yoniinde bulundugunu heniiz disa-
n cikmadigini soylersin? §ayet bu elden cikan gey
bu saatin sonunda olmus. ise, bu cahnanlann veya
kaybolanlann evden veya bu sehirden gikmadigmi
Bati yoniinde bir yerde oldugunu, uzun ve yorucu
arastirmalardan sonra bulacagini soylersin?

§ayet biri sana bu saatta olacak bir nikah isi-

ni soracak olursa, Ona: — Bu saatin baslangicmda
olmus ise bu nikah isinin cabucak tamamlanacagini,
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bu saatm ortalarina rastlarsa tam amla.nmayacugi-

ni, sonuna dogru rastladiginda biiyiik yorgunluk ve

zahmetierden sonra tamamlarup olacagim soylersin?

Burada bu nikah ve evlenme igini soran kisi geveze .

olmayip az konu§uyorsa bu nikahin hayirli olacagi- \

ni, geveze ve 50k konuskan bir kisi ise bu evlenme-

nin kotii sonuelanacagini, hayirli olmayacagini soy-

lersin?

§ayet sana bu saattaM bu evlenmede kaduun

evine hayir mi veya ser mi getirecegi sorulacak olur-

sa Ona: — Bu evlenmede hayir ve iyilik dogacagini

soylersin?

Ve yine bu saattaki evlenmede kaduun kocasi-

m sevip sevmeyecegi, yani senden kalbi rabita soru-

lacak olursa ona, Kadimn kocasini cok sevecegini,

ona bagh kalacaguu soylersin?

Ve yine sana bu saatta evlenenlerden, kan ko-

cadan hangisinin daha ewel olecegi sorulacak olur-

sa, ona: — Bu evlenme bu saatm baslangicmda olur-

sa, kadimn kocasindan once olecegini, bu evlenme bu

saatm ortalannda olmug ise, kocamn kansmdan on-

ce olecegini soylersin, sayet evlenme bu saatm son-

larma dogru rastlami§ ise, kadimn biiyiik yorgun-

luklar ve iizimtulerden sonra kocasindan once ole-

cegini soylersin? Allah stiphanehii ve Taall Hazret-

leri daha iyisini bilir.

§ayet biri sana bu ilk saatta dost ve akrabasi-

nm kendisine kargi durum ve tutumumi soracak

olursa ona: — Kadimi erkekli tiim yakin dostlan-

nm kalbi rabitalarmm kendisine kargi temizlik ve sa-

fiyet tagidigmi soylersin? Ayni zamanda kendisini

sevdiklerini anlatirsm?

gayet biri sana bu saat icinde kolelerinin duru-

munu soracak olursa, Ona: — Kalplerinin kendisine
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karsi temizlifc ve safiyet tagidigini hakkinda hie bir
kotii niyetleri olniadiguii soylersin?

§ayet biri sana bu saatta bagh bulundugu res-
mi daire, meclis ve divanda bulunanlann kendisini
sevip sevmedikieriiii soracak olursa, Ona: - Ken-
disini ziyadesiyle sevip takdir ettiklerini, kendisinin
onlar iqm bir sevgili oldugunu soylersin?

§ayet biri sana bu saatta uzakta bulunan bir
tanidiginui durumunu, yani (gaipten) soracak olur-
sa ona: — £ok yakm bir gelecekte kendisine gelece-
gini yalniz bir kisim malim kayip etima oldugunu
soylersin? §ayet kisi bu soruyu bu saatui baslangi-
cinda veya ortalannda sormus ise O beklenen veya
sorulan Msinin buyiik zahmet ve yorgunluklardan
sonra kendisine varacagini §ayet bu soru bu saatui
sonlannda sorulmus ise, bu kisinin kendisine Hzgtin
ve yorgun gelecegini soylersin?

§ayet biri sana bu saatta, bag ve bahcesi, ekini
veya ziraati hakkinda bir gey soracak olursa -ve so-
ru bu saatin baslangicinda sorulmus ise ona — Bah-
Se, bag ve ekininin iyi mahsul verecegini, bu soru bu
saatin ortalannda sorulmus ise, bahge ve ekiiunin iyi
sonuc. vermeyecegini, bu soru bu saatin sonlanna
dogru sorulmus ise, bahce ve ekinlerinin, buyiik ca-
ba ve yorgunluklardan sonra iyi sonug verecegini
soylersin?

§ayet biri sana baslannda bulunan hiikumdarm
kac. sene yasayacagini, yani hukumde kag sene mu-
ammer olacagini soracak olursa ve bu soru bu sa-
atin baslangicinda sorulmus ise ona — Padi§ah ve-
ya hukumdarin 32 sene saltanat surecegini soyler-
sin? Bu soru bu saatm ortalannda sorulmus ise,
bu hiikmun ve saltanatui 32 seneden daha kisa ola-
cagmi, sayet bu soru bu saatm sonlanna dogru so-
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rulmus ise, hiikiimdann biiyiik megekkat ve yorgun-

lukla hukumeti basinda 32 sene saltanat siirecegini

adylersin ?

§ayet biri sana, bir haber halini soracak olursa,

bu soruyu bu saatin baslangicinda sormus ise ona,

aldigi haberin dogru ve gercek oldugunu, bu saatin

ortalannda sorulmus. ise aldigi haberin bir kismi-

nin dogru bir kismimn uydurma ve yalan oldugu-

nu, soru bu saatin sonlanna dogru sonilmus. ise,

bu haberin tumii ile yalan oldugunu soylersin? Allah

dogrusunu ve iyisini bilir. gayet bu haber hayirh

ve miicdeh" bir haber ise, o vakit bunun sekil ve an-

lami degisir. §ayet bu haber kotii ve iizucii ise, bu-

nun dogru olacagi bir gercektir. §ayet bu haberde

bir siiphe ve tereddiit sezilirse, bu haberin onlara

batidan geldigini veya gelecegini mucdelersin? Qin-

kii bati halki memleketlerinden ve meskenlerinden

sana bu yonden ve bu sekilde gelirler. (Mecmular) ki-

tabi bunu boyle yazar.

§ayet biri bu saatta sana yapacagi bir mesken

hakkinda bir sey soracak olursa ona, evini bulundu-

gu kdy veya kasabanm dogusunda yapmasi ba-

tisinda yapmasuidan daha hayirli ve iyi olacagmi

soylersin?

gayet biri sana karada yapacagi bir yolculuk

hakkinda bir sey soracak olursa, ona
(
bu yolculuk

bu saatin ilk baglangicinda yapildigi takdirde bu yol-

culugun rahat mubarek ve mutlu olarak gelecegini

yaliuz yolda yagmura tutulacagini, soylersin. Qiinku

giinesin bulut ve sisle anlasmis. oldugunu anlatirsm.

§ayet bu yolculuk bu saatin ortalannda yapilmis ise

veya yapilacaksa bu yolculugun zahmetli olacagmi

ve rahat gecmiyecegini soylersin. §ayet bu yolcu-

luk bu saatin sonuna dogru yapildigi takdirde, bu
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yolculugun karada ve denizde biiyiik zahmet ve yor-
^nluklardan sonra mutlulukla sona erecegini soy-

gayet biri sana denizde yapacagi bir yolculugu
soraeak olursa ona : - Bu yolculuk bu saatin bas-
langicinda yapilirsa iyi rahat ve mutlu gececegini bu
saatin ortalannda yapihrsa bu yolculuktan hayir
gehniyecegiiii, sayet bu yolculuk bu saatin sonlarma
dogru yapilirsa denizde yapxlacak bu yolculugunu
zahmet ve yorgunluktan sonra iyi ve hayirli gecece-
gini soylersin.

gayet biri sana bu saatta yaiundan aynlip yola
Qikan kendisinden haber alinmayan ve geri donme-
yen bir kjmse iein (gaipten) bir §ey soracak olursa
ona

: — Halen bulundugu sehirden giktigim Padisah
maiyetinde bulundugunu rahat, mutlu ve sevincli ol-
dugunu hukiimdarla birlikte ve maiyetinde bes se-
ne, bes ay

(
bes giin geSirdikten sonra kendisine dd-

necegini soylersin. §ayet biri sana yolculuk halini
soracak olursa yukardaki gibi cevap verirsin. Qunkii
gunes tabiatin padisahi gibidir. Soruyu sorup yola
cikan kendi giicu ve kudreti yeterinee onu sevmesi
gerekmektedir.

^
Sayet biri kurbagalann bu giiniin ilk saatinda

bagirmasmin anlammi senden soracak olursa, ona :— Bu seslerin anlanunm hukumdar veya onlann
maiyetinde bir takim vali veya Umera ild birlikte bu-
raya gelecegini, kendi gelmedigi takdirde, bir emri
veya bir bildirisi gelecegini, veya biiyiik bir yangm-
dan haber almacagini, veya Sokca Altun paramn o
memlekete girecegi, veya umulmayan bir haberin
insanlarca duyulacagini soylersin.

§ayet biri sana gomiilu bir define veya hazine
hakkmda bir gey soracak olursa ona : — Bu de-
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fine bu saatiu baslangicinda aramrsa ona : Bu dig-

den yapilan bir miidaheledir bunun sureti de

—— budur, burada sihirden baska yani al-

datilmaktan gayri bir sey yoktur dersin.

§ayet bu define bu saatin sonuna dogru ara-

nirsa, bunun ic.erde bulundugunu bunun sureti de

budur dersin? Bu gomulii definenin

gumu§ ve Altundan oldugunu iistiine cinler oturdu-

gunu anlatirsm, kirmizi veya sari renkte bir koyun

kesilirse ve Allahrn izin ve musaadesiyle bu define

bulunmus. olur. Bu konu (Mecmu) adli eserde soyle

ifade edilmigtir : — Zira bu define aranan yerin do-

gusunda ve yerli yerinde durmaktadir; yahuz cinler

bunun uzerinde oturmaktadir. Bu defineyi bulmak

isteyenler kirmizi veya sari renkte bir koyunu Dur-

ban etmesi gerekir bu adak keaildikten sonra o de-

fine arayanlarca bulunur, bu define gumus ve altin

kansunidir, Allah daha iyisini bilir.

gayet biri muhafaza ettigi, korudugu bir seyin

tilsmuni senden soracak olursa: — Bu yazinuzm ba-

gmda gecen teshibi ve Hak Taalanin on adlanni, ve-

Ml melaikenin adini bir kagida yazar ona verir ve bu-

nu siiphelendigi veya korudugu o yere gommesini ye

sonradan yola Qikmasim soylersin. Artik o korudugu

seye ne sihir ve nede cinler ve nede baskalan zarar

verebilir. Zira Amel gartlaria gerceklegir, ba^an

Allahtan dir.

Hak Taala gucto kitabinda soyle buyurur :

(Ed-um estecibii lekiim)
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An!arm : Rabbiniz buyurur ki, bana dua ediniz
ki, duaruzi kabul edeyim.

Ve yine Hak Taala : (Nasriin minellahi ve fet-
hUn karibiin ve Be§§iril-Mu minin)

(2)

Anlaim soyledir : Sevdiginiz bir nimet daha
vardir ki oda Allah yominden nusret ve yakin bir
gelecekte de muzafferiyettir, buyurur.

§ayet biri bagi§ veya sadakanm nerede ya-
pilmasim soracak olursa ona : — Bu bagig veya sa-
dakayi Allahm iki elleri arasmda ve huzurunda na-
maz kildigi Mescitte yapmasmi soylersin? Zira gii-

ne§ bir meseittir. Ki§i namazmi kildiktan sonra Rab-
binden izin alarak, di§ardaki mahlukati gormek iqin
di§an eikar, diye tavsiyede buhmursun.

gayet biri sana iki hasim kigi hakkmda bir sey
soracak olursa ona : — Bir istekli istegini elde et-
tikten sonra zafere erisebilir, dersin.

§ayet ki^i birbirine hasim ve diisman olan bu
iki kigiden birinin kendi dostu oldugunu, bu muha-
samadan galip Qikip sikmayacagini soracak olursa
ona : — Bu muhasama bu saatin ilk siralannda ya-

AA
(1) 40. ci suret — 60. ci ayet — Mti'min. A
(2) 61. ci suret — 13. cii ayet — Sal itxu-bft.')
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jiumis ise, dostunun galip olarak eikacagmi, bu sa-

atm ortalannda yapilmis ise dostunun galip gelmi-

yeeegini, bu muhasama bu saatin sonuna dogru ya-

pilmig ise dostunun biiyiik gayret ve kuwet ve me-

sekkat cektikten sonra galip gelecegini soylersin.

gayet biri dogiisen veya savasan iki topluluktan

hangisinin yenecegini ve hangisinin yenilgiye ugra-

yacagini soracak olursa, ona dogu toplulugumm ga-

lip gelecegini soylersin?

§ayet biri sana ticareti hakkindaki ali§ ve ve-

rigini soracak olursa ona : — Sakin pazar giinii gibi

bir giinde ozellikle ilk saatinda evinden, yerinden

ve elinden bir mail disari Qikanp verme veya satma.

giinkii giines bu saatta kuru ve sicaktir. Ztihre ve

Ziihal kevkepleri ise soguk ve kurudur. Bu saatta

yerinden §ikan bir mal yerine db'nmez, bu saatta di-

gardan evine ve anbarina malin girmese, disari Qik-

masmdan daha hayirh ve faziletlidir. Mahm bu saa-

tin sonuna dogru gikarsanda ayni akibete ugrarsm.

Nun Aleyhisselamm yasadigi kadar yasasan dahi

elinde olan kaybolmus olur bu sebeple kendini yorma-

malism.

Mecmu Adh Eser^e soyle yazihdir : — Evinde

veya yamnda eskiden beri bulunan bir seyi di§an

Qikarma (O saatta olanlar igin) Qiinkii yok olmaya

mahkumdur. Hie. bir zaman bu kaybettiklerini geri

alamazsm. Gunesin kiskanchgi bunlan yok edip go-

turmus olur, derler. Zira gUnes, Ziihre ve uydulari

padisahlara mahsustur, bu hiikiinidarlar ellerine ge-

cenleri hie bir zaman disari Qikarmaz bunlan top-

layip icterinde depo ederler.

§ayet biri sana yiikselip yiikselmeyecegini ve

galip gelip gelmiyecegini soracak olursa ona :

Yiikselip galip gelecegini bundan baska bir sey
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beklememesini soylerain. Allah daha iyisini bilir. Zi-

ra bu durum bir hastanin yaptigi hesaba benzer.
Erkek olup bu giiniin ilk saatinda hastalanan kisi-

nia iyile§ecegini kadm ise olecegini soylersin. Pazar
guniiniin ikinci saatinda hastalanan kim oluraa ol-

sun kesinlikle bu hastahktan kurtulacagini soylersin.

Bu giinun ii£uncu saatinda hastalananlann tumu-
niin olecegini, bu giiniin dordiincti saatinda hastala-

nanlann tiimiiniin iyilegdp kurtulacaklanni, bu gii-

niin besinci saatinda hastalananlann, hastahklannin
siddetlenip uzayacagmi, altinci saatta ise hastaligi

artan ve uzayanlann iyilesip kurtulacaklanni, ye-

dinci saatta ise hastalananlann kamilen oleceklerini,

bu giiniin sekizinci saatindan 12 nci saatina kadar
ve bu ara icinde hastalananlann kamilen olecekleri-

ni soylersin. tste pazar giiniindeki saatlann hastalar
iizerindeki etki ve sonucu bunlardir. Allah daha iyir

sini bilir,

§ayet biri sana hastasirun durumunu ve bunuit
nedenlerini soracak olursa ona iki gozden ileri gel-

digini soylersin? Bu nazann birisi cinlerin nazari,

ikincisi ise insanlarm nazandir. Bu goz veya nazar
denilen bu hastaligin beliren izleri soyledir : — Has-
tanin viicudu katila§ir, isi derecesi artar, siddetli ag-
nlar kalbinden ve basindan baglayarak biitiin viicu-

du sardigi gibi ayak topuklanna kadar iner. Agn
ve sizilar, biitiin viicutta his edilecegini soylersin.

Bu hastaligin hiikiimdarlann ve kahredicilerin mii-

dahalesi yuziinden ileri geldigini soylersin. £iinku

boyle hastahklarda ates. hastanin ba§ ve viicudunda

siddetli agnlarla kendini gostermis. olur.

Ve yine bu hastaligin Amillerinden biride o kim-

seye cin ve iinslerin nazarlan degmesidir, denir. Bu
husus Izkar adli kitapta da soyle afiiklanmi§tir

f soy-
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le ki : — Kigi pazar gumi hastalamrsa, hasta igin

beyaz tiiylii bir kegi kesilir, erkek ise derhal §ifa

bulur, kadin ise olmesinden korkulur. §ayet kadin

hasta bu hastahga bu guniiii ilk saatmda tutulmug

ise oliir, sayet bu saatm orta siralannda tutulmus.

ise hasta iyilesjr, §ayet bu saatin son siralannda

tutulmus. ise, aci ve lztirap gekerek oliir, diye ya-

zar.

gayet bu saatta sana bir haber gelmis. olsa bu-

nun dogru oldugunu bilmelisin? Allah daha iyisini

bilir.

Yukarda konusu getjen hastahgin gozden geldi-

gini soylemistik, zira bu nazar degmesinden dogan

hastahgin insan uzerindeki tezahurii soyledir, vii-

cudun katilasmasi ellerde, ayaklarda butun viicu-

dun kisimlannda isi derecesinin yiikselmesi, ba§ta

§iddetli zonklamalarla baslar, ozellikle en siddetli et-

kisi de kalp ve ayaklarda duyulur, Allah daha iyisini

bilir.

§ayet biri bu gibi hastahgin ilacini soracak o-

lursa, bu ilacin Zaferan, Kuzbere, (bir nevi mayda-

noza benzer bir ot) ve Zemude, nebati ^ekirdek ya-

gi, karanfil, ek§i limon suyu, sap ve beyaz khnyon,

bir parca anber ile kangtinlarak hastanin vucudu-

na ii§ gun araliksiz olarak suriilur. Sonradan bir

kagit iizerine zaferanla uq kez Ayetiil kiirsi su harf-

larla birlikte yazilir, bir miktar biberle od agaci ka-

nstirilarak yazih kagitta dahil yakilarak hasta iig

gun araliksiz bunun dumaniyle tiitsiilenir. Harfler

sunlardir ( fJ A4 AAjl )•
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Bu i§ bittikten sonra bu adlar (

yukarda gecen harflerle birlikte bir kagida yazihr
Bu yazilan kagitlarda hasta Wq gun ara verilmeden
tutsulenir. Hasta erkek ise Allahin izniyle iyilesir
kadin ise sonucundan korkulur. Allah daha iyisini
bilir.

^

§ayet sana sakat veya her hangi bir illetten
malul olan Msiye ne icerilecegi sorulursa ona : — T)c
gun araliksiz Ayetiil kiirsi ile kadir suresi vazihr ve
buna kureys suresini de ilave ederek, Turunc danesi
suyu bulunan bir kab ieine bunlan atar, bu yazilar-
silmdikten sonra Rq karmna hastaya tig, bes yedi
veya 9 gun muddetle igirilir. Ayrica da (

admi ibr kagida uc kez yazar bunlarla su icirdigin
giinler sayisi kadar hastayi tiitsulersin? Bunu yap-
madigin takdirde (Miica fer) agacanm dallanndan
ahr turuc meyvesinin suyu ile (yeter ki turunc da-
nesi dane olarak kendiliginden agacindan diismug
olsun) ugutiumiis bu agacm dallan kanstmlarak
hastamn viicuduna siirtilur, Allahin izniyle hasta
gifa bulur. Bu keyfiyet (Mecmu) adh eserde yazi-
lidir.

Izkar adh eserde de soylece yazihdir : _ Hasta
icin Ayetiil Kiirsi gtil suyu karisum zaferanla bir
kagida yazihdir, bu yazi nebati yag i5ine biraki-
hr> yazilar silinince bu mahlul hastanin bedenine
surulur

t
hasta Allahin izniyle iyilesmis olur.

Ve yine tzkar adli eserde, hastanm hes*.bma.
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gore gayest hastahk kendisinde pazar gununftn ilk

saatmda baglamis ise o hasta iyilesir, hasta kadm
ise oliir. §ayet hastaliga ayni giiniin ikinci saatinda

tutulmu§ ise, kadm olsun erkek olsun bu hastahktan
kurtulur. Bu hastaliga ucuncii saatta tutulanlar ka-

milen olurler. Hastaliga bu giinun dorduncii saatm-

da tutulanlar, iyilesirler. Hastaliga bu giinun be-

ginci saatinda tutulanlar ise hastahgi artar ve uzar

sonradan sifa bulurlar. Altinci saatta hastalananla-

ra gelince kamilen iyilesirler oliim yoktur. 7 nci ve

8 nci saatta hastalananlara gelince bunlan oliim

bekler. Bu giiniin 9 ncu saatinda hastalananlar tii-

mii ile sifa bulurlar. 10 ncu ve 11 nci saatta hasta-

lananlarin hastaligi uzar, artmasina ragmen iyilesir-

ler veya oliirler. Giiniin 12 nci saatinda hastalanan-

lara gelince kamilen §ifa bulurlar. Allah dha iyi-

sini bilir.

gayet senden bu nevi hastaligin ilaci sorulacak

olursa ona : — Hastaligin ilacmi yapmak icm sun-

lara luzum vardir dersin. (Zaferan, giil suyu, tu-

ning meyvesi danesi, zemude
t
gekirdek nebati yagi,

zamk) bunlar birbiriyle kari§tinlarak hastanin bu-

tiin viicuduna suriimr, Allahin izniyle hasta iyilesir.

Allah daha iyisini bilir.

§ayet sana hastaya ne igirilecegi sorulursa ona :

— Zaferanla bir kagit iizerine Ayetul kiirsiyi yi-

zar bu harfleri de eklersin. (

( JP^AaA t > )

sonra bunlan tuning meyvesinin suyu igine atar,

yazilar kagittan silinip kaybolunca bu su hastaya

Ug gun arka arkaya ic.irilir. Hasta boylece sifa bu-

lur. Ve yine anlatildigina gore suya atilacak kagida
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da bu harfler o saatta ilave olarak yazilirsa daha
iyi sonuc alinabilir. Bu harfler de §unlardir (

§ayet bin sana kendisini nasil koruyacagini ve
bunun tilsimuu soracak olursa ona, §u adlan ya-
zarsin : Bisinillah-jrrahman-irrahhn, Elhamdii Lil-
labi Rahbbil Alemin ve Sella Ala seyyidena Muham-
medin ve Alibi ve Sahbihi ve sellem. ve bunun al-
tmada :

yazihr. §u ayet te eklenir : (Eveleysellezt Haleka-
essemavati vel Arzi, Bifcadirin Ala en Yahluka Misle-
hiim, Bela ve htive EUiallak-uUAliniii). Innema em-
ruhii iza erade §eyen en yekule lehti KUn feyekun,
Festtphane-llezi biyedihi Melekutii kiilli gey-in ve iley-
hl turcaun.
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Bu Ayetierin Anlaim : Yokaa gokleri ve yeri

yaratmaga giicii yetmezmi sanxyorsunuz? Elbette

gticU yeter, o blitiin mahlukati yaratan ve her §eeyi

gergegiyle bilen azametli bir varliktir. Omm sifat

ve gam sudur ki, bir §eyin var olmasim isteyince ona

(ol) der oda anide oluverir. Her §eyin gercek sa-

hibi ve elinde bulundugu o yiice varhk her seyden

munezzehtir, sonunda domip ona gideceksiniz?

Sonradan yukarda yazilan Ayetierin altina da

§u Ayet eklenir (Ya Eyyuhellezine Amenii ittekulla-

he hakka tiikatihi vela, tenratunne ilia ve enttim Mu»-

limiui).

Bu Ayetin anlaim goyledir : Ey Iman edenler, Allah-

tan geregi gibi sakimn. Ancak musluman olarak

can verin.

Bu ayette digerlerinin altina yazildiktan son-

fatara essemavate yel arza Hanifen miislimen ve

hasantii hamili kitabi haza bi hisnillahi vela havle

vela kuwete ilia billabil Aliyyul Azim. Hatemtii

Aieyhi billahi ve hassantiihu bismillahi e§§afi. Bis-

millahi elkafi, Bismillahi elmuafi
t
Bismillah-illezi la

yedurrii maa ismehii §eyiin fil Arzi vela fissemai ve-

hiive -ssemiii-laim ve havfi ehvafii min havfi mesain

ve sabahin, Esbaat Ali §edaye Alel A'la Azimul

umuri. Innellahe hiive-ttewabii-rrahim lisailline-

ssalihin Keleka erkez biricfcke haza mugtesel barid

(1) Yasin Suresinin son Ayeti.

(2) 3. ncii Sure - 102. nci Ayet.
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ve serab
(
vela havle vela kuwete iile billahil AJiwiil

azim. ^ * y

Vel hamdii lillahi rabbil Alemin, ve salla hu Ala seey-
yidena Muhammedin ve Alihi ve sahbihi ve aellim.
Yukarda bu yazilanlar hasta iizerine bulundurulur.

Sayet sana tiitsiinun artinlmasi ve fazla yapil-
masi yoniinden bir gey sorulacak olursa ona yukar-
da gosterilen §u adlan bir kagida iki satir halinde
yazar verirsin (yanlig olarak) bununla Uc. gun arka
arkaya hasta tutsiilenir, ucuncii giin tutsiiyii yap-
tigin atesi kiilii, atesi yanan yanmayan komurii ile
birlikte dort yol kavsagi olan bir yere atarsm, bu
yazdiklanm dort gun tutsiilenmek icmdir, her giiniin
tutsti ates ve kulUnii gunii guniine degisik yol kav-
saklarina dokersin.

§ayet biri sana bunun tilsunim soracak olursa,
ona

: — Ayetl kiirsi ile ezberlenmis kuran Ayetle-
rinden bir iki ayeti yazar verirsin.

§ayet biri sana aldigi bir haberi soracak olur-
sa, ona : — Bunun dogru ve gercek oldugunu s6y-
lersin.

§ayet biri sana malim calan hirsizi soracak o-
olursa, ona : — Bu kisinin beyaza galan boz benizli
oldugunu, uzun boylu ve padisahlar yoniinden hi-
maye goren bir kisi oldugunu, gahnan esyalann da,
ate? yanan bir yerde gomiilu oldugunu veya sehir
hakiminin evinde veya ona yakin bir yerde bulun-
dugunu soylersin.

Ri$i sana bu hirsizin durum ve halini soracak
olursa, ona : — Bu adamin padisah yakinlarindan ve-
ya akrabalarmdan veya hizmetgilerinden veya kole-
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lerinden oldugunu hainlik ve hiyanetle sifatlandigim

soylersin.

Bu hirsizin ahlak ve tabiati sorulacak olursa

ona : — Bu kisinin viicutca hastalikh mariz bir ki-

§i oldugunu, bacaklari ve kollanmn ince uzun, boz
benizli, sag yoniinde akmtih ac.ik bir yarasmin bu-

lundugunu, bu kiginin yalanci ve dolandinci, kindar,

katil ruhlu oldugunu, gevresine saygisi olmayan, cok
yalan soyleyen, ahlakan tereddi etnus, oldugunu, ha-

len bu kiginin birlikte zina isledikleri yasli cadi bir

kadmla bulusup konustugunu, beyaz bir elbise giy-

diginij bu Msrriin i§ledigi fluglan bu ihtiyar kadimn
bildigini soylersin.

(Mecmu) AdU kitap ise §oyle yazar : — Boyle
Dir tasuiin rengi aoruldugunda ona bu adamin yu-

kanya dogru kirmiziya galan siyah renkte bin oldu-

gu, ince uzun bacakh, vucutca hasta ve zayif, kolla-

nnin cok killi oldugunu, kisa seyrek sakalb, dar

nefesli her 3eyi giiglukle yapan ne uzun ve riede ki-

sa, nefsi buyuk, fasik
(
katil bir kisi oldugunu, gal-

digi egyalan bir ocak igine veya ona yakin bir gom-
mii§ oldugunu soylersin. Bu kiginin kismet ve talihhi

arslan burcu, serefi ise atesU oglak burcudur, gom-
dlxgu esyalarda bir ocak icmde veya yakinmda bu-

lundugunu, bu yerin de padis.ab.lara aidiyeti olan bir

evde veya bu eve yakin bir yerde oldugunu soyler-

sin, diye yazar.

tzkar Adli kitap ise : — Bu hirsiz kir-

mizi tenli olup padigahlarui akraba ve yakmlarm-
dandir, gozii pek, sonucu ne olursa olsun bir isi yap-

maktan uzak kalmaz, caiman mallarda bir ocak ye-

rinde veya ona yakin bir yerde, veya hiikumet ko-

naginda sakli oldugunu soylersin, diye yazar.

Haber saati Adli ktapta bu yonii soyle aciklar :
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— Bu adam ne uzvn ve nede kisa boylu olup orta
boydan biraz daha uzuncadir. Kirmizi tenli, iri vii-

cuthi, yiiziinde ve basmda yara izleri olan, viieudu-
nun sag yontinde bir yarasi bulunan, admin, Adem,
Said, Talha, Omer, Ebu Bekir gibi bu adlardan bin
ile caginlan ve AUahtan korkusu olmayan bir yara-
tik oldugunu yazar.

§ayet biri sana bu hirsizi nasil davet edecegini
duasimn ne oldugunu soracak olursa ona : — Kir-
nuzi bir tavugun yumurtasi iizerine §u davet duasi-
ni yazarsin : (Ya sema, selmanue, Ya elkab elmiidin,

Miidinil ismeyn, Ya MiiJikil cinni ve^eyatin, ya Hay
ya kayyum, Ehbis essarika-Uezi serak meta filan ibni
filan veya filan binti filan, Ehya, $irahiya, Eddunay,
fAsabet Ali §idaye, Essatir) iste bu yazilan yazar
soranin eline verir, bu yazinin evin mutbahinda gom-
mesni soylersin, hirsiz Allahm izniyle Qaldigi mal-
lan geri getirip oraya birakir.

§ayet sana bu hirsizlik afetine kargi nasil koru-
nacagini soracak olursa ona : — Su duayi ve adlan
bir beyaz kagida yazar esintui bir yere asdigm tak-
dirde hirsiz galdigi e§yalan Allahin izniyle gotiirmez
oldugu yere birakir. Bu yazi sureti goyledir :

Sayet biri sana kayip davarlardan veya kiymetli
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hayvanlardan, veya garip ve yabajxci bir koleden so-

racak olursa ona: — Yakin bir vakitte unlbann sana
doneeegini, veya bunlardan bir kismini bulacagini,

kagan veya kaybolan kole ve cariyenin de donecegi-

ni soylersin.

§ayet biri sana bu kaybolan yenecek ve yenmi-

yecek hayvanlarini soracak olursa ona: — Gidaya
elverigli hayvanlann kesilerek yenmistir, fakat at,

katir, esek gibi, hayvanlanm bulacaksin, diye soy-

lersiii.

§ayet biri sana, at ve sair benzer binek hayvan-
lanna binilip binilmemesi hakkinda bir gey soruiacak

olursa ona : — Bu guniin ilk saati basnida bu bi-

nek hayvanlanna binildigi takdirde bu is ki§iye mut-
luluk ve esenlik getirir, bu hayvanlara bu saatin so-

nuna dogru binildigi takdirde, bu i§ hie bir iyi sonuc.

vermez, boylece binmemesini §erden uzaklasmasini

soylersin.

§ayet biri sana Av ve avcihk hakkinda bir sey

soracak olursa ona : — Bu i§ helal ve miibarek bir

istir, avda kismetini bulacaksin,, dersin.

Bahk avciligi hakkinda soruiacak bir soruya

da : — Bunun tilsinu budur diyerek agagidaki ya-

ziyi yazar ve sag koluna takmasuu soylersin veya
bu tilsinu bahk avlayanlann reyisine verilmesini ve

sag koluna takilmasim soylersin, boylece Allahin

izniyle her giinden daha 50k bahk tutulmus. olur.

Bu tilsimm yazisi fjoyledir : (

§ayet biri sana gebe bir kadin hakkinda sora-

cak olursa ona : — Kadinin Erkek gocuk doguraca-
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gim, yalniz bu cocugun anasuun kami iginde cinle-
rin esen ruzganndan hareket ettigini, ddrt gun veya.
dort hafta, veya dort ay sonra doguracagmi soyler-
sin. Yalmz bunun igin ki§i zengin ise kirmizi bir ko
yun veya kirmizi tuylii erkek bir keei kurban edile-
rek fakir ve yoksuUara sadaka olarak dagituamsini,
kisi fakir ise bir tavuk kesilmesini, veya bir fakire
kirmiziya calar renkte (sakjali et ve benzeri) yemek
yedirilmesini tavsiye edersin. Boylece hamile kadin-
da Allahui izniyle kolaylikla dogurmus. olur.

§ayet biri sana, zor dogum yapan bir hastadan
soracak olursa ona : — (iae-sesemau insakkat) su-
retinden secde suresine kadar, ayni kagidin ve bu
ayetlerin altmda, filanca km filancanin (adi ya-
zilmak suretiyle) karninda ve icinde ne varsa cika-
np bo§altsin

(
diye yazdiktaji sonra dogum yapa-

cak kadmm sol bacagma baglanmasini soylersin.
Boylece hamile kisi Allahm izniyle kolaylikla dogum
yapmis olur. Yalmz dogumu miiteakip gecikmeden o
yazi sol bacaktan cozulerek ahnmalidu*.

§ayet sana kadinin tabiat ve ahlaki hakkinda bir
soru sorulacak olursa, sorana : — Bu kadmm gad-
dar ve kindar oldugunu cok yalan soyledigini akli
ve fikri fiisk ve fiicura eglimli oldugunu, delice esen
yel gibi ortaligi karistirdigim soylersin.

§ayet biri sana, carsi ve diikkanlara konacak bir
sey yapmayi tasarladigi hakkrada bir soru soracak
olursa ona : — Tasarladigi ve yapmak istedigi bu
seye kimsenin ragbet etmeyecegini ve yiizunii cevi-
rip ona bakmayacagim soylersin.

§ayet biri sana denizde seyir halinde bir gemi-
nin yon degi§tirme i§inin nasil yapilacagini ve yelken-
lerin nasil idare edilecegini soracak olursa ona :— Bu is. gok zordur ve gucluk dogurur, bu gucliigiin
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nedeni de, bir savasui devam etmekte oldugunu ve-

ya bu soruyu soran kisinin cemaatindan birinin 61-

miis olmasi ihtimali vardir, dersin.

§ayet biri sana yiiksek ve onemli bir riitbe ve
makama varip varmayacagini soracak olursa ona :— Azametli bir makama yukseleceksin, dersin.

§ayet biri sana hamile kadinin ne doguracagmi
soracak olursa1 onaY^'^ft^'-^w' gtiJiiliititt ilk

saatinda doguracaksa erkek cocuk, bu saatin sonla-

nna dogru doguracaksa kiz goeuk dogacagim soy-

lersin.

Dogan gocugun durumu sorulacak olursa : — Bu
cocuk mutluluk ve eseixlik getirecegi gibi cevresinde

de, cesaret ve kahramanligi, toplunjpa anikp soyle-

necektir, dersin.

§ayet aana hamile olup karmnda cocugu besle-

meyip diisuren veya kisir bir kadin.hakkinda bir sey
sorulacak ohwsa.pna,,: Boyle bir kadm bu saa-

tin ilk siralannda gebe kalmi§ ise, dcgurur, bu saa-

tm sonunda gebe kalmis. ise dogurmaz, dej?sijat. .,Ve

yine bunun aksi de iddia edilir.

Biri sana memleketi veya bulundugu kasabamn
halini aoracak olursa ona : — Kasabamn 50k giizel,

oturmaya elverisHj insanlannin da cok oldugunu,
icinde bulunan mal ve matamda altun ve gumiis. kiy-

metinde ve benzerinde oldugunu soylersin.

§ayet biri sana zamanin huMimdarim veya ha-
kimind soracak olursa ona : — Sultamn o yerin

hakimih'den daha gliglu oldugunu soylersin.

§ayet biri ' Sana bir korku ve iirkeklik gibi '" bir

hale tutuldugunu soracak" VSttrsa, dnst ': •— Bu halin

kendisinde bir ay devam edecefmi;' bundan uzuliip

kederlenmemesini, sonunda ferahlig^, kavusacagim
soylersin. Bu korkuya kansimn sebep^oldugunu soy-
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terse ona : — Kadinin gok iyi salih dogru bir ka-

dm oldugunu, yaptigi ve gordiigii isterde hig bir ri-

ya ve kotiiluk olmadigmi soylersin.

§ayet biri sana ticaret igin neyin uygun olaca-

gnu soracak olursa ona : — Bu is. igin altun, gii-

miis, fil di§i, giibre, tornak gibi terazide ne gibi

§eyler tartilacaksa o sey liizumludur dersin.

Kisi yaptinp oturdugu binayi senden soracak o-

lursa ona : — Bu bina senin igin hayirh berekli ve

esenlidir, bunda oturmak giizel seydir, Allah daha
iyisini bilir.

Biri sana kadinm evinde oturmak igin oraya
girip girmemesi yonunii soracak olursa ona : — Bu-
raya girip oturman senin igin hayirh degildir. Qiin-

kii bu evde siirekli olarak dedi kodu, diismanlik ve

kansikhk vardir, bu evde kaldigin siirece hig b:r

dostun olmaz, gunkii bu evdekiler sana dost degil-

dir de ondan, aksine olarak her hainlik ve kotiiluk

vardir, bu evden gikanp sattigm veya gikardigm bir

mal yerine hig bir mal eline donmez ve donme&i de

giig ve uzaktir, dersin?

§ayet biri sana kurduklari sirketin halinden, in-

sanlarla olacak miinasebetinden ve dost edinme yo-

niinden bir sey soracak olursa ona : — Biitiin bun-

larin iyi olmadigmi
t
hig birseyi diger bir geye karis-

tirmamasmi, mesela altunu altunla, gumusu gumus-
l'e, erkekleri erkeklerle, kadinlan kadinlarla, altta

olam Ustte olanla, inegi inekle koyunu koyunla kans-

tirmayip bunun aksini yaparsan, zorluk, zahmet ve

yoksulluk yaratmis olursun, diye soylersin?

§ayet biri sana bir gemi yapmayi dusimdiigimii

bunun tamir, kalafat islerini soracak olursa ona :

— Biitiin bunlann, tenbellik, zorluk, mali kayiba
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sebep olacagim ve fukarahk doguracagini soyler-

sin. Allah daha iyisini bilir.

§ayet biri sana insamn elinde neyin bulunmasi

gerektigini soracak olursa ona : — Bu gliniin ilk

saatinda insanin elinde altun, altundan yapilmis. zi-

net esyalan veya kirmizi dinar bulunur. Bu saatin

ortalarmda ise insanm elinde, gige veya cam kirok-

lan> inci veya gumii§ bu veya buna benzer geyler

bulunur. Bu saatin sonunda ise, kiginin elinde kiymet-

siz seyler bulunur ( mesela yer bitkileri gibi) der-

sin. Allah daha iyisini bilir.

§ayet biri sana, kendi niyyet ve arzusunun ne

olacagini soracak olursa ona : — Padigah ve sultan-

lardan haber bekledigini, kendi nefsi icin Allaha yal-

varip istekte buhmdugunu veya yildizlar ilmini ac,ik-

layan ibr kitab yazmayi tasarladigmi, veya bir has-

tasi igin gifa isteginde bulunacagmi soylersin? £un-

ku gtineg yakicidir ve sabit atestir. Onun giindiiz

dahi atesle iligkisi olan hergeyde ilgisi ve etkisi var-

dir. Zira gune§ her burcta 30 gun ve 1/3 gun ka-

hr. Takribi olarak her konak ve menzilde 13 giin

1/3 giin kalmis. olur. §6yle M : Fazar giiniiniin ilk

saati bir i§ yapmak, yolculuk, savagta diigmam ye-

niigiye ugratmak yoniinden en iyi bir saattir. Pa-

zar gimiinun ikinci saatma jj~elin.ce ;
— Kndmlan

arzulamak ince ve nazik igleri yapmak, yeni elbise-

ler giyinmek igin miibarek ve iyi bir saattir. Bu gii-

nun ucuncu saatina gelince, Padigahlann ve ileri

gelenlerin dillerini baglamak ve sevdigi bir geyi yap-

mak lcui en iyi bir saattir. DordiincU saata gelince;

— Ticaret babinda alis-veris satis ve buna benzer

sevilecek igleri yapmak igin iyi bir saattir. Bu gli-

niin besinci saatina gelince : — Dilini iyi tutmali,

, yolculuga c.ikmamah, dtismanla kargilagmamah, bu
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saatta evlenmemeli ve dogan qocuga ad konmamali-
dir.

Giiniin Altinci saatina gelince: — Mai al-

mak, satis yapmak, Biiyttk bilginlerin yanma gir-

meye en uygun bir saattir.

Giiniin yedinci saatina gelince: — Bu saat
ugursuzdur, silah ta§imak, savasmak savas. a-

letleri yapmaya yarar.

Giiniin sekizinci saatina gelince: —Bu saat Ha-
mile kadmlarin karmlanndaki Qocuklanni koruya-
caklan en iyi bir saattir.

Giiniin Dokuzuncu saatma gelince: — bu saat
evlenme ve nikah kiymaya elverisli iyi bir saattir.

Giiniin 10 cu saatina gelince: — Yapmasini ta-
sarladigin veya arzuladigin her seye ve ise elverisji

iyi bir saattir.

Giiniin on birinci saatina gelince: — Erkegi ka-
dma baglayacak en iyi bir. saattir.

Giiniin on ikinci saatma gelince: — Agac, ve
ekin isleriyle ugrasacak en iyi bir saattir.

Ve yine pazar guniiniin ilk saati hakkinda §6y-
le bilgi verilir: — Bu saatm ozellikle su yonlerde
yaran goriiliir: ev yani meskenlerin bina edilmesi,

gibi goklerde ve yerde hak Taalamn bina ettigi her
§ey ve Babamiz Hazreti Ademin dahi yaradilmasi
bu giiniin ilk saatinda oldugundan, insanlarca bu
bu saat kiymetli ve onemlidir.

,

§ayet (NevruzV pazar giiniine raatl^yarak igr-

mis ise, insanlar bulunduklan o sene iginde cok ca-

lisacaklari gibi diinyalatnyle dahi fafzlaca -ilgilene-

cekleri, ve yine insanlarin bolluk ve bereketlik icin-

de bulunacaklan, nzik ve niaaetleri artacagma '.ibir

isarettir, ,
?

Ve yine Uraera ve valilerin muvafakatlariyle
ba§ao elde edeceklerine bir isarettir.
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Ve yine bu sene icinde agaclarm bol meyve ve-

recegine, Fitne, kangiklik ve dusmanligm azalaca-

gina bir isaret sayildigi igbi, bazi sebze ekin ve

hayvan yemlerinde gerilik olacagma bir igarettir ki,

bu da buyiik bir din adaminin olecegine bir isaret-

tir.

Ve yine bu sene icinde hububat mahsulu gok

bereketli ve iyi bir dereceye c,iknu§ olur. Bu da Hu-
kiimdarin irade ve kuwetine ordusunun da giicten-

digine bir i§arettir. Ve yine Asi ve §akilerin tepele-

nip yok edileceginin bir mujdesidir.

Bu senenin sonunda hiikiimet baskani vezirin

veya bir Emirin hastalanmasmdan korkulur, fakat

sonunda iyilesmig olur.

Ve yine bu sene iginde siddetli soguklar olu?

kar yagi§i azalir, koyun ye ineklerin, siit hayvan-

lanmn fazlaca dogum yaptigi goriilur. Boylece Hay-
vani verim arttigindan, Hak Taala biitiin Alomi,

kullanm boylece nimetleriyle miikafatlandir

Alti hane ile uygulanan muhurun sureti agagi-

da gosterilmigtir, bunun aayisi da 111 dir ki bu da

Hak Taalamn (Hay) ve (Kayyum) olan adidir.
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Ziihre Kevkehmin. dzel giinti ve «im*l«.iinm
Canhlardald etlrisi

Bu uydu beyaz renkte olup, uciincu felfek go-

kiindedir, giinii ise (Cuma)dir. Maden yoniinden Ba-

kir madenine inti&ap eder. Burglar yoniinden OkUz
ve terazi burcuna intisa beder. tlahi adlardan (Ya
KJifi - Ya Gani) adlanna intisabi vardir. Sayilar-

dan (1171) vekil melaikelerden (Anyail)'e intisabi

vardir. Bu uydu uciincu felek gokiinden Qikarak
burclardan her burgta 27 gun kalir, fezada seyre-

den bu kevkeb biitun felek goklerine 10 ay sure icin-

de ugrayarak geger.

Bu kevkeple baglantisi olan ve ona tenaib edilen

sifatlar sunlardir: — Yumugakhk, insanlar arasm-
da sevgi ve anlagma, dostluk iyi ahlak cdmertlik,

kalp temizligi, konugma ve anlasma, dehset ve kor-

ku
(
oyun ve eglence, davul §almak ve kadinlan eg-

lendiren hog tutan ud ve benzeri geyleri c,almak gibi,

sifatlardir.

Cuma giinunun bu ilk saatmdaki amellere gelin-

ce : — Evlenmek, zifaf iejn en uygun bir sa-

attir. Ve yine ozellikle bu giiniin bu ilk saatinda qo-

cuklan ogretmene teslim etmek, serefli isleri tutup
bagarmak, Mtaplan ezberleyip bitirmek, dimagi gii^-

lendirmek satmak, almak, mallan toplayip depo et-

mek veya denk yapmak, veya baglamak, her hangi
bir cins kumagtan elbise diktirip giymek, evini do-
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§eyip rahathk icinde oturmak, gemi ismarlamak, tah-

ta bicmek, yola cikmak, gemileri donatmak ve bun-

larm alet ve techizatini tamamlamak, gemiye bin-

mek gibi ve bunlara benzer ne gibi i§ler yapilirsa

bu saata uygun ve iyidir. Butun bu i§lerin sonwu

da nrutluluk, hayir, esenlik ile tamamlamr.

Bu kevkeb (Miisteri Harie) Beyaz bir kevkeb

olup, onu seyreden veya goren gozleri memnun eder.

Bu kevkeb pe^inden okiiz ve terazi burglannm kis-

metlerini de suriikleyip gotiirur, Balina burcunun

kiametide bu kevkeble anla§mi§tir, ciinkii okiiz bur-

cu bu kevkebin evi sayildigi gibi, terazi ve balina

burcuda onun gerefini ta§ir.

tstedigin her hangi bir i§i yapmak icin, i§e bag-

lamadan once Allaha ve guzel Adlanna, tesbihine

onun Vekil Melaikesine kalben giivenerek onlardan

yardimlanni iste*. Once tesbihi, sonradan davet

duasim yapar veya yazarsm. Bunun aksini yapim§

olursan yapacagm i§ istedigin sonucu vermez. Zira

ba§an ameldeki gartlan yapmaga baghdir. Bu ?art-

lara uyanlar ve bunlan yerine getirenlerin i§i vekil

melaike yoniinden tamamlanmig olur.

Tesbih goyledir (Alim, Basit, Vedud) dir. Diger

bir kitapta da bu tesbih tbranice olarak soyle yazili-

dir. (Hkyat, Said, Heyut) veya bunlarla birliktc

(Hilut, silut, Tebeut, Hitut, Hatyut, Satut) yazildik-

tan sonra yaziya §oyle devam edilir (Ey Allahim,

ey Allahim, ey Allahim ey her geye kafi ve vafi olan,

en zenginler zengmi? Ey bu cuma guniiniin ve bu

kevkebin Allah yoniinden vekili olan (Ganyail)' Sa-

na yalvaranm! Bu cuma giinii ve buguntin icmi?eki

zuhre kevkebinin saati hakki icm su hacetim icin

bana yardim et) diye yazar, okur

ve hacetini agiklarsiiL. Allahm izniyle hacetin ol-
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mu§ olur. Bu yazimn (tesbihin Arap^a sureti agagiiadir:

Sayet bir savag iginde bulunuyorsan (Lilafi
Kureygin — Kul Eyyiihel kafirun) suretlerini avu-
cunda aldigm siyah topraga kargi okur, du§maiun
yiiziine dogru attigui takdirde, dii§man Allahin izin
ve musaadesiyle yenilgiye ugrayarak uzakla§mi§ o-
hir. Sava§ sirasinda buna tensib edilen binek hayvaiu
da beyazi olmiyan siyah bir okiizdiir. Siyah okiiz bu-
lunmadigi takdirde siyah bir teke kesilerek fakir ve
yetimlere yedirilmek uzre dagitilir. Bunun agacida
nadir bulunan agaglardan (Ber ber) adli agagtir.

Bu griiniin bu saatmda bir mliliiir veya ona ben-
zer_ bir yuztik yapacak olursan, gnmug ve bakir ka-
rigimi dort koge ufak bir levha (plaka) hazirlar ti-

gering iig satir halinde alt alta gunlan yazarsm :
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Boylece kazip yazdigin ve miihtir plaka ile bir

is gormek istersen, bu plakayi sari muma daldira-

rak muhurler, ustiinde tagirsin? Bu amel sana sev-

gi ve ask yoniinden yararh olur. Arzuna ka-

vustuktan sonra bunu uzerinden Qikarirsui. Bu mis-
.

3ca ancak hacet aninda tasimr. §ayet bunu devamh

olarak tasimak ihtiyacini duyuyorsan bu plakayi

bir beze sarip mumlayin guniin bu saatinda tasrma-

hsin. tzkar adli kitapta boyle yazihdir. Allah daha

iyisiiii bilir.

Yine tekrar ediyoruz bu giiniin ilk aaatinda ya-

pilacak islerden, ozellikle evlenmek zifaf

gocuklan ogretnienlerine teslim. etmek, yeni elbise

giymek sakal ve biyigi kisaltmak sagi kesmek, tir-

naklan temizleyip kesmek, guzel bir kadimn misa-

firi olarak yamna girmek gibi isler igin en iyi ve

uygun bir saat oldugunu yukarda anlatmistik. Yal-

iuz bu saatta giizel bir kadinla ahs veris yapmak-

tan, ve boyleleriyle bir ticari ortaklik kurmaktan

kagamhsm. Ve sakinmahsm ?

§ayet biri sana bir isi veya goriilecek bir ha-

«eti hakkinda soracak olursa ona: — Bu Hacet ve-

ya i§ bu saatm baslangicmda yapilir veya istenirse,

isi veya haceti olur. Bu saatm ortalannda istenir

veya yapihrsa, bu zorluk ve yorgunluktan son-

ra olur. Bunu bu saatin. sonuna dogru yapmis. veya

istemis ise, istegi hie. bir zaman gercektesmez Allah

daha iyisini bilir.

Gumin bu ilk saatinda alinan haberler hakkm-

da bir soru sorulacak olursa ona: — Bu haber bu

saatm ilk anlarmda gelmis.ise, hayirli dogru ve ger-

eek oldugunu, bu saatm ortalannda almmis ise, bu-

nun hem gercek hem de yalan yonler tasidigmi soy-

lersin. Bu haber bu saatin sonuna dogru alinims ise
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tumii ile yalan oldugunu buna inanmamasmi soy-
lersin.

Mecmu adh kitapta da bu gibi haber hakkinda
soyle yazihdir: — Bu saatta alman haber bir kadin
hakkinda ise bumin gergek ve dogru oldugunu

t
bir

erkek hakkinda ise yalan oldugunu anlarsin, diye
yazihdir.

§ayet biri sana bir kagak (firari) hakkinda bir
sey soracak olursa: — Bu soru cuma gununiin bu
ilk aaatinda sorulmus. ise ona: — Bu ki§inin bati
yonii ve kesimine dogru gittigini, sehirden uzak ol-
madigim, halen filanca yerde bulundugunu, bir aga-
cm golgesi altinda beyaz bir toprak iizerinde yuk-
sekce bir yerde oturdugunu, oraya gidersen onu o-
rada bulacaguu soylersin? Bu soru bu saatm orta-
lannda sorulmug ise: — Heniiz gehirden cikmadigi-
ni evinin bati kesimine yakin bir yerde bulundugunu,
bu (firarinin bir kole veya gocuk, veya zevce veya
bir hayvan ise) kaybolmayacagini soylersin. Bu ha-
ber sana bu saatin sonuna dogru sorulmus ise:— Fazlaca yorgunluk, zahmet ve mesekkatten son-
ra aradigmi bulacagini soylersin. Allah daha iyisini
bilir.

§ayet bu kacanlann geri donmeleri igin bir da-
vetname yazisi istenirse ona §u adlan yazar verir-
sin. Kacan cariye olsun gocuk olsun kole olsun AI-
lahm izniyle kendiliginden donmug olur. Yazi sure-
ti soyledir :

§ayet biri sana bu saatta kendisine yarayacak
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isleri soracak olursa ona: — Kaduilari celb ve ha-

pis etmek, kendisini sevmeyen veya istemeyen bir

kadinin evine girip onunla nisanlanmak isteyen kisi

arzusuna kavugacagini ve boyle bir kadinla evlene-

cegini bilmeli, ve sonucun hayirk ve bereketli olaca-

gmi soylersin ?

§>ayet biri sana bu saatta giyecek elbise hak-

kinda bir §ey soracak olursa ona: — Kisinin bu sa-

atta giyecegi yeni bir elbise, ikinci bir yeni elbiseye

siiratla kavusmasina sebep olur, veya bilinmiyen,

veya umulmayan bir yonden kiymetli bir sey kazan-

mig olur. Allah daha iyisini bilir.

gayet biri sana elinde bulunan bir mail acele

olarak elinden Qikanp satmak veya bunu paraya qe-

virmok gibi bir hususu soracak olursa ona :
— Sakin

elinde bulunanlan sekli ne olursa olsun elinden gi-

karma? Zira bunu sonradan bunlari kolayhkla elde

edemezsin? Bunlari elde etmek ichi uzun bir zama-

na ihtiyag vardir, diye soylersin. Allah daha iyisini

bilir.

§ayet biri sana bu saatta buyuk saraylara, hii-

kiimdarlarin huzuruna giriimesi hakkmda bir gey

soracak olursa ona: — Bu saatta boyle zorlu yer-

lere girmekten sakxnmalism soran kadm ise: — Bu

aaatta kadmlann boyle yerlere girmesine izin veril-

mez, diye soylersin.

§ayet biri sana bu saatta kadmlann yamna gi-

rip girmemesi hakkinda bir sey soracak olursa ona:

— Bu saatin bu is icLn en iyi bir saat oldu^unu gi-

rebilecegini, ve yine diger yapilacak islerden, bekgi-

lik, ekin ekmek, agac. dikmek, at yetistirip bakmak

gibi islere bu saatta baslamamn iyi sonuc. verecegini

soylersin? Allah daha iyisini bilir.
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gayet biri sana dukkanlara bahurat gibi mal
doldurmamn iyi olup olmadigini soracak olursa o-
na: — Bu saatta diikkanlarda depo edilen bu ve bu-
na benzer mallann iyi, hayirh ve miibarek olacagmi
soylersin.

§ayet biri sana gomulii bir define veya hazine
hakkinda bir gey soracak oluraa ona: — §ayet bu
gomulti define bu guniin birinci saatuun ilk anlann-
da aranirsa, bunun bulunup gikanlacagim bunun
suret veya sekli budur hazinede yerinde

durmaktadir. Bu define altun, giiimis ve kiymetli
zinet egyasi kari§mudir. Bunun mekam aranilan ye-
rin kible kesimindedir. Yalniz oneeden yiyecek cin-
sinden bir sadakanm verilmesi icab etmektedir. Bu
yapilmadigi takdirde bu sadakanm miktari para ve-
ya mal olarak tesbit edilir, henuz biiluga ermemis
gene bir erkek goeugun yastigi altma konur, sabah-
leyin bunlar fukara ve yoksullara dagitihr. Fakir
ve yoksul bulunmadigi takdirde, iki kadina veya iki
yetim kiicuk kiza verilmesini soylersin? Boylece a-
ranan define Allahin izniyle bulunmus olur. §ayet
bu define bu saatin sonuna dogru aranirsa bu i$
kose kiginin sakalina benzer Zira orada bir sey bit-
mez. Bunun sekil ve suretide budur . „

* zira

aranilan yerde cinlerden seytanlardan baska bir
gey bulunmayacagini soylersin.

§ayet biri bu saatta sana bir hacetinin gide-
rilmesi hakkinda bir §ey soracak olursa ona: — Bu
i§in siiratla olacagini soylersin? §ayet senden bu-
nun tilsumni soracak olursa ona su davet diiasim bir
kagida yazip verirsin?
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Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdu. Lillahi Rabbil

Alemin. ve salli Ala seyyidina Muhammedin ve Alihi

ve sahibi vhe sellim?

^ \\\\ tt

Vellahii galibii Ala emiihi Velakin ekserennasi la

ya'lemun.

La Havle vela kuwete ilia billahi-i Aliyyiil Azim.

Vel Hamdti lillahi rebbil Alemin. ve Sallalihii Ala

seyyidine Muhammedin ve Alihi ve sahbihi ve sel-

lem.

§ayet biri sana eline bir gey eggip gegmeyecegi-

ni Boracak olursa ona: — Bu saatin baglangieinda

istegini Allahtan isterse, bu istegin olacagini, bu sa-

atm ortalarmda ise eline bir §ey gecmiyecegini, bu

saatm sonlarina dogru istekte bulunursa, biiyiik

zahmet ve mesekkatten sonra istegini elde edebilQce-

gini soylersin? Allah daha iyiaini bilir.

§ayet biri sana yolculuk hakkinda bir gey t-ura-

cak olursa ona: — Bu yolculuga bu saatin b.islan-

gicmda niyyet edilmis. ise, bu deruni bir istek oldu-

gundan ancak 7 gun, 7 hafta yedi ay sonra bu yol-

culugun gereeklenecegini, bu saatin sonuna dogru

bu yolculuk isteniyorsa, bu zahiri bir istek oldugun-

dan hemen Qikabilecegini soylersin?

gayet biri sana uzakta bulunan bir tamdigmm
memlekete doniip donmeyecegini soracak olursa o-

na : — Bu soruyu bu saatin baglangieinda sormus ise

o kisinin memleketine donecegini, bu soru bu saatin

sonuna dogru sorulmus ise, doniip gelmiyecegini soy-

lersin?
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§ayet biri sana bu saatta yolculuga sikip gik-
mayacagmi aoracak olursa ona: — Bu yolculuga
Qikmasmda bir salunca olmadigim, bu yolculugun
kendisine mutluluk getirecegini, ozellikle hayir se-
ver bir kadindan iyilik gorecegini soylersin?

§ayet sana yapilacak bu yolculugun sonucu so-
rulacak olursa ona: — Bu yolculugun hayirh ve mu-
barek olacagim, yalmz yolculugu sirasinda, *sguzar
erkek bir arkadasla dostluk kuracagini veya agik
sozlii giizel endamh guzel ytizlii, genis gogiislii utan-
gag haya duygusu tasiyan bir kadinla tamsacagim
ve kendisine asik olacagim, kadinin iki veya bir bilgi

ve hikmet sahibi bilgin erkekle evlenmig oldugunu
ve onlardan iki cocugu oldugunu soylersin?

§ayet sana uzakta bulunan bir tanidigimn ve-
ya dostunun durumunu, yani rahatmi? rahatsizroi?
sikintidami? ferahtami "seklinde bir soru sorulacak
olursa ona: — Bu kisinin kadinlarla birlikte brlluk
ve nimetler icmde yasadigmi, hie bir yonden bir ili-

tiyacimn olmadigi, alti giin, alti hafta veya alti ay
veya iki sene sonra yamna donecegini soylersin Al-
lah daha iyisini bilir.

§ayet biri sana birbirine dusman iki kisi hak-
kinda bir sey soracak olursa ona: — Bir istekli is-

tegine kavusunca zaferi kazanmis olur, dersin?
§ayet biri bu saatta sana ekMerinin durumu-

nu soracak olursa ona: — Bu sene ekinlerinin fcok
iyi ve bereketli olarak yetisecegini soylersin?

§ayet biri sana bu saatta denize avlanmak igin

Sikan avcmm bir sey bulup bulmayacagim soracak
olursa ona: — Bir seyler bulacagim bos donmeyece-
gini soylersin?

§ayet biri bu saatta yapilmasi gereken ticaret
hakkinda bir soru soracak olursa ona

t
bu saattaki
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ticaretinin orta derecede olacagi, ne ziyan ve nede

kar edecegini soylersin?

Ticaretinin iyi gitmesi ve kazanmasi icin ne ya-

pilmasi gerektigi sorulacak olursa ona: — Qok mey-

ve veren kirmizi Hindistan gevizi dallanndan kuciik

bir dali kesip sag koluna baglamasini, bdylece yapa-

cagi ticaretin bereketli olacagini ve kazancininda ar-

tacagini soylersin?

gayet biri sana Kurbagilann bu saatta bagins-

masinin sebebini soracak olursay ona, bu bagn>3ma

bu saatm ba§langicmda olmus. veya duymus. ise, u-

zakta bulunan bir yolcusunun sehre varmis. oldugu-

nu, veya bir gelin meselesini duyacagmi, veya yiye-

cek, icecek hakkinda bir haber alacagmi, bu bag-

n§ma bu saatm sonunda duyulmus. ise zina isteyen

bir kadindan haber ahnacagini veya bir diismanhk

haberi veya bir hirsizhk olayim duyacagini soyler-

sin?

§ayet bu saatta kara avcihgi hakkinda sorula-

cak soruya da: — Ava gikacak ki§inin muradina e-

recegini bog donmeyecegini soylersin? Avda ba§an-

il olmak i§in bunun tilsimi ne olabilecegi sorulacak

olursa, Av siiresince ttzerinde tasryacagi ve avlara

kendi yoniine cekecegi §u adlan bir kagida yazar o-

na verirsin? Boylece avci muradina erdigi gibi iste-

difini avlamis. olur.

§ayet biri sana bulundugu kasabanm bu saat-

taki durum ve halini soracak olursa ona: — Bu ka-

sabanm cok mamur oldugunu, fakat iginde zina fiili

gibi gunah olan bir cok masiyetlerin yapildigini se-
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bebininde bu sehir kadinlanrun erkeklerden daha
gnqliX oldugunu soylersin?

gayet biri saiia o memleketin HUkiimdarindan
soracak olursa ona: — Hiikumdariii Adaletli oldu-
gunu, fakat Fasik ve zani sifat ve sahsiyet sahibi
bir kisi oldugunu soylersin? Allah daha iyisini bilir.

§ayet biri sana bu saatta sehirin Kadi veya Ha-
kimini soracak olursa ona: — Bu kadi veya Haki-
min dinsiz oldugunu soylersin?

§ayet biri sana Devlet Hakkinda bir sey sora-
cak olursa ve kendisini sevip sevraediklerini anlamak
isterse ona: — Bu Devletin erkek ve kadinlari seni
sever ve sayar, diye cevap verirsin?

§ayet bu soru bulundugu sehir hakkinda sorul-
mus. ise ona: — Bu sehir kadinlannin seni sevdigi-
ni, erkeklerin ve akrabalarinui ise senden hoglanma-
digini ve sana kinlendiklerini soylersin? Allah daha
iyisini bilir.

§ayet biri bu saatta sana, atlan ve binek hay-
vanlan hakkinda bir sey soracak olursa ona:— Bunlarm sana ugur ve mutluluk getirecegini
soylersin?

§ayet biri sana oturdugu bina veya yapacagi
yapi hakkinda bin sey soracak olursa ona: — Bu
yapimn cabuk bitecegini ve sana mutluluk getire-
cegini islerinde kolayhk gorecegini, fakat yakm ak-
rabalanndan veya zevce tarafmdan bir kadinm 61e-
cegini, yaptigin evde de, icmdekilerle birlikte uzun
seneler rahatlik ve mutlulukla omtir gegirecegini
soylersin ?

§ayet biri sana bu saatta yagan yagmur hak-
kinda bir sey soracak olursa ona: — Bu sene az
gis olacagmi, buna ragmen bolluk ve bereketlik se-
nesi olacagmi soylersin?
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gayet bin sana bu giinun ilk saatinda qok u-

zaklardan aldigi bir haber hakkmda bir sey soracak

olursa ona: — Bu haberin yalan oldugunu, bunu
benimseyip uzulmemesini bunu du§uniip uzulmelde

kendisine bir hayir gelmiyecegini soylersin?

§ayet bu saatta sana kan veya kocamn hangi-

sinin daha once olecegini soracak olursa ona: — Ko-

canin daha once olecegini soylersin?

§ayet biri sana kole ve cariyelerinin kendisini

aevip sevmediklerini soracak olursa ona: — Seni te-

miz ve saf bir kalple sevdiklerini soylersin?

§ayet bu soru dostlan hakkmda ise ona:

— Dostlarinin kalbide sana karsi riyadan uzak saf

ve temizdir diye soylersin?

§ayet biri sana bu saatta karada yapacagi bir

yolculugu soracak olursa. ona: — Bu yolculugun i§i

gececegini, hig bir zarar ve ziyana ugramayacagim

ve kimse tarafmdan hirpalanmayacagini arzu ve mu-

radina erisecegini soylersin?

§ayet bu yolculuk denizde yapilacaksa: — Bu
yolculuga Qikmamasim, oniinde biiyiik zorluklar ve

tehlikeler bulundugunu, bu yolculuga k'esinlikle gik

ma zarureti varsa bir sadaka verilmeden gikilmama-

sini soylersin?

§ayet kuyu kazntak gibi bir sey sorulacak olur-

sa ona: — Bu saatta baslanacak kuyu kazma i§i, iyi

ve basanh bir i§ olacagim, az derine inildiginde bu

kazinti iginde bir define bulacagmi soylersin?

§ayet biri sana bu saatta hangi mal iizerinden

kazanc. saglayacagmi soracak olursa ona: — Ku-

mas, pamuk, dokuma, bu ve buna benzer mallarla

yapilacak ticaretin kazanch ve yararli olacagim soy-

lersin?

§ayet biri sana bu saatte evine, diikkanina ve
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bulundugu kasabaya ne gibi §eylerin girecegi soru-
lacak olursa Ona: — Bu guniin ilk saatinm baglan-
gicinda yorulmadan ve zahmetsiz arzuladigi seyle-
rin girebilecegini, bu saatm sonunda ise, tasarladi-
gi yerlere bir seyin girmeyecegini, beyhude yere
fikrini yorup bir gey beklememesini soylersin?

§ayet biri sana bu saatta evlenme hakkinda bir
sey soracak olursa ona: — Bu isde ilgili kadinlar
iyi idare edilir hos tutulursa cabucak anlagiTarak bu
evlenme i§i biiyiik bir ferah ve sevincle iyi ve gii-

zel bir sekilde sonuglanacagi gibi, evliler arasmda
tarn manasiyle bir anlagma ve dayanigma dogacagi-
nx soylersin, bunun baglangici hayirli sonu ise esen-
lik ve mutluluktur, dersin?

Bu yonden ve bu noktadan bu evlenme isinin

olaeagi kasabanm hal ve durumu sorulacak olursa
ona: — Bu sehirde bolluk ve bereketlik olmakla, ka-
dinlarm itaatida iistun bir durumdadir, diye soyler-
sin?

fjayet sana bu saatta bir yerden bir yere goq-
mek veya yer degistirmek ydnunden bir sey sorula-
cak olursa ona: — Bu g6c veya yer degistirmenin
bu saatta yapilmasi uygun degildir ve imkansizdir,
diye soylersin? Buna ragmen bu g'oq veya yer degi§-
tirme isi yapildigi takdirde, lasa bir siire sonra yeni
ba§tan diger biryere gdc edilecegini soylersin?

§ayet biri bu saatta sana: — sehirdeki ferahlxk
sevinc. ve hosnudlugun devam edip etmiyecegini so-

racak olursa ona: — Bunun devam edecegini soy-
lersin?

§ayet biri sana bir cemaatm toplanmasi hak-
kinda bir sey soracak olursa ona : — §ayet top-
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lanti yeme, icme, evlenme, zifaf
,
gibi bu ve buna

benzer seyler icinse iyi ve hayirhdir, Ve yine bu

toplanti, ali§ veri§, bina yapmak, kadinla munase-

bette buhmmak padisahlann yanina girmek icin

yapilmis ise buda iyi bir isdir. §ayet bu toplanti

bir hainlik veya 6c almak veya kan almak gibi bir

gaye ve mak^adla yapilmis. ise bunun kotu sonuc/-

lar doguracagmi ve yine bu saatta alman bir ha~

berin de dogru- ve gercek olacagim soylersin?

§ayet sana bir Hastalik sorulacak olursa ona:

— Bu saatta sorulacak hastaligm Karisik esen bir

riizgardan yani yel carpmasindan oldugunu (cinle-

rin riizganndan) ve nazar degmesinden ileri egldi-

gini, hetice olarak bu hastaligm Ask hastahgi nite-

liginde oldugunu soylersin? Boyle bir hastaligm

gosterecegi izlere gelince: — Ayaklarda ve viicudun

oynak yerlerinde (mafsallarda) agn ve sizilann du-

yulacagi, bas ve kalpte agn ve sikintilardan sika-

yet, bu gibi hastaligm en cok iztirab verici yonii

ba§da, sirtta, sakaklarda kendini gosterir. Bu has-

talik hastaya
t
bir agac, altmda veya bir divar dibin-

de veya golgeli bir yerde bulunurken veya oturur-

ken, delice esen yukarda anlatilan rUzgann isabe-

tiyle gecmistir, dersin?

Boyle bir hastaligm siddeti kalpte ve sakaklar-

da duyulursa bu bir Ask hastahgidir.

Yukarda agiklandigi gibi viicudun diger yerle-

rinde duyulursa, bunun cinlerin Qarpmasindan ileri

geldigini soylersin? Allah daha iyisini bilir.

§ayet sana bu hastaligm ilaci sorulacak olursa

ona: — Siyah bir okttz boynuzu ogutulur (cekilir)

l)u, sirke sakiz, siyah kimyon ile kanstinlarak iig

geceden bes. ve yedi gun sabah aksam giinde iki kez
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hastanm vucuduna siirulur sonra beyaz toprak olan
bir .yerde bir iskemle iizerine hasta oturtularak so
guk su ile yikanir, bundan sonra, biraz sakiz siyah
Inmyon ve toplak denilen otla kanstinlarak

'

hasta
tutsulenir, daha sonra beyaz bir kagit parcasma su

adlan yazar verirsin?
J*£ f f£ ) ilkten

yaptipn tiitsu ile
t
yani toplak otu, siyah kimyon

sakizla biriikte iizerinde hastamn yikamp lslattigx az
bar toprakla kanstinlarak yeniden hastayi tiitsiile-
mesini soylersin? Allah'm izniyle hasta sifa bulmus
olur. Allah daha iyisini bilir.

^
§ayet biri sana sakat Alii bir kisiye ne gibi bir

llafi icirilecegini soracak olursa Ona: _ Allah'm tfi-
zel adlariyle biriikte, ihlas suresini ve Mauzeteyni
beyaz bir-kagida Zaferanla yaiar su harfleri de ek-

ledikten sonra J»j £ ^ yaziIan

zemzem veya yagmur suyuna veya san bir inek sii-
du icine atihr, kagittaki yazilar kendilifinden silinin-
ce o mahliil veya sut hastaya icirilir Allah'in izniyle
hasta iyi olur dersin?

Bu hastahktan korunmak icin bir sey senden is-
temrse ona: Beyaz bir kagida su harflerle biriik-
te su dua ve ayetleri yazar iizerinde tasimasini soy-
lersin? J

Bismillahirranmani-rrahzm. Ve salli Ala Seyyi-
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dina Muhammedin. Ve Alihi ve sahbihi ve sellem.

Ve kellelehu innehii min lamisin

(Vettebiu Ma tetlu e§§eyetine (1) ala mUlki SUley-

menin, ve lakinne eggeyatine keferu, Yuallimune -

nnase essihra vema iinzile ala melekeyni Bibabile ve

Harut) - Kale Muaa: — Maci' turn bihi - ssihra in-

nellahe (2) seyiibtiliihii innellahe layesluh amelel

Miifsidin) ve Yuhikkullahii Elhakka bikelimati-

hi (3) ve lev kerihebnlicrimiin) (Ve kaddemna (4)

ila ma AmilU min Amelin fecealnahii Hebaen men-

sura) Ve kul (Cael Hakkn (5) ve zeheke - Lbatilii

innel batile kane Zehiika) Ve (ntinezzil minel kura-

ni (6) ma huve fjifaen ve rahmeten lil mii'minin ve-

la yezidii Ezzalimine ilia hasara.)

Allahumme inni eseliike bi nuri vechike ve bi

tuli bavli argike, ve bi§iddeti kuwetike, bitevkidi

t-svkidiike ve bi bid-ii ilahiyetlike ve bitakdiri

iktidaru kudretike, ve bikemali eemali kemalu nime-

tiike ve bi hikmetikel hakimete min Ayatike ve bi-

iradetike bihiicibin min liitfike ve kuwetike. Alla-

humme en tekfini serre cemiii ma ehafii ve ahzeru

vela havle vela kuwete ilia billahil - Aliyyul Azim.

(1) 2 nci suret - 102. nci Ayet - Bakara (4-25) nci Suret -

23. ncii Ayet - fiirkan.

(2) 10 . ncu suret SI, nci Ayet - Yunus (5) 17. nci suret

81. cni Esra,

(3) 10 . ncu suret 82. nci Ayet - Yunus (6) 17. nci suret

32. nci Esra

(4) 25. nci Suret, 23. ncu Ayet. fiirkan

(5) 17. nci Suret, 81. nci Ayet Esra

<6V 17. nci Suret, 82. nci Ayet Esra
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ve Sallallahu Ala seyydena Muhammedin ve Alihi
ve sahbini ve sellim.

Haber saati kitabinda ise gdyle yazilidir- — ga-

yet kigi Agk hastaligma tutulmus ise veya bir gunes
earpmasi, cinlerin riizgarina maruz kalmig ise, has-
tada gu araz goruliir, Ellerde, ayaklarda, viicudun
oynak yerlerinde oa, bas ve kalbinden §ikayet, bu
takdirde kesilen bir inegin safra kesesi ve boynuz-an ahmr, Hindistan mah agac sakizi ile kari§tin-arak hasta tutsiilenir. Sonradan fatiha suresi bir
kaglda yazilir, ogutiUmus sirkeli kimyon suyunun
icine atihr, yazilar silinince o mahliil hastaya iciri-
hr. Allahm izniyle hasta §ifa bulur, diye yazilmigtir.

Mendel adh kitapta da §oyle yazilidir: — Sa-

yet bir hasta hakkuida bu guniin ilk saatmda bir
§ey sorulacak olursa Ona: ~ Hastahgin bir riizgar
earpmasi, sitma veya hiimmadan ileri geldigini bu
gibi hastahklann kalb ve nabiz carpmasmi yiikselt-
tigi gibi el, ayak, boyun, bas ve mafsallarin tutul-
masma, dislerin birbirine carpmasma, dilin agirla-
sip tutulmasina, sebep olur. Aynca bunun viicudu
sarsan, perisan eden bir hastahk oldugu gibi ozel-
hkle gebe kadinlarin cocuk dusurmesiiie, kiicuk co
cuklarla malal ve yashlann olumiine sebeb olacak
hastahklardandir. Bu hastahk hayvanlarda dahi 61-
durucudiir. Bu hastaJiga tutulan cok yemek yer doy-
mak bilmez, kendini biryerden diger bir yere'atar
bazen lyi oldugunu zan ederek kalkar, fakat hastahk
onu aiiratla tekrar yataga yatinr, biitiin gece uy-
kusuz birakir. Uyudugu takdirde kotu ve korkune
ruyalar goriir, karninm acildigim icinde bir yilamn
dondiigunu his eder, bu yilanm sanki icten ice oy-
nak yerlerini kemirdigini duyar. I§te butun bu gibi
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hastaliklar bu giiniin birinci saatinm ilk siralannda

kem ve nazardan .ileri geldigi anlagilir.

gayet bu kem nazar isabeti bu saatin ortalann-

da isabet etmi§ ise
t
bunun ^argamba guniinde temifc

olmayan, hela ve pislik olan bir yeri kazip yigmis

olmasindan ileri geldigi anla^ilir.

§ayet bu kem nazar isi bu saatin sonunda isa-

bet etmis ise: — O ki§iye yapilan bir biiguden ileri

geldigi anla§ilir. Hastanin tabri olarak dbkecegi kii-

cuk suyu ile bundan kurtulmasi mumkundur.

Sayilan bu gibi hastaliklann ilaci soyledir :

Bir miktar (caversa) denilen ot veya bitki, bir mik-

tar Afyon, Kakule, ve nehir kiyilannda biten yaba-

ni bakla, ahnip karistirilir, su ile kaynatilir. Temiz

beyaz bir kagida kuran suretlerinin ilk baslangie ve

agilis. cumleleri, hamimler secdeleriyle ve Yasin su-

resinin ba§langici yazilarak hastanin miinasip bir

yerine takilir, yaptigin ilacm suyunuda hastaya i-

girdigin takdirde Allahin izniyle hasta iyilegmis. o-

lur.

tzkar adli kitaptada bu hastahk hakkinda soy-

le bir aeiklama vardir: — Zuhre kevkebinin giinii

olan cuma giinunun bu saatinda hastalananlar, cin-

lerin riizgarmdan ve earpmasmdan hastalanirlar t

hasta kisinin ba§i gogsii, biitun vucudu tutulur,

senden bunun ilacmi soracak olurlarsa, bunun kefa-

reti oldugunu soylersin? Bu kefaret ne olabilir? di-

ye soracak olurlarsa: — Bunun uq tavuk veya 10

okka beyaz misir kefaret olarak ve niyyet edilerek

bir ustaya veya sana bu tavsiyeyi yapan ogretme-

ne verilir, diger bir kefarete gelince (Metut) deni-

len bir agacin dallan almarak onunla hastanin vu-

cudu silinir, Allahm izniyle hasta sifa bulur. Ayn-
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cada Sliileri dirilten duayi da yazar verirsin? Bu 6-
nemli dua gdyledir :

j
11

Bu duadan oncede ilkten Besmele ile peygam-
berimize selat ve selami yazar, duamn sonunuda
§ems, ve Zilzal, kadir surelerini yazar Mauzeteyn
ile yazi bitirildikten sonra aau katlar Miska yaparak
hastamn miinasip bir yerine takarsui, Allahm izniy-
Ie hagta §ifa bulur, ve yine sonradan bir kagida A-
yetiilkiirsiyi alt alta dort kez yazar, doktorlarca bi-
linen (Kasni) dedikleri Maddeyi Siyah kimyon iie

birlikte bal ile kangtinlir, yazih olan kagidi bu mah-
luliin igine atihr, kagittaki yazi silinince bunun su-
yu hastaya isirilir, Allahm izniyle hasta §ifa bulur
diye yazihdir.

§ayet bin bu guntin ba^Iangig saatmda egyala-
rcni ealan bir hirsizi soracak olursa ona: — Bu hir-
sizui beyaz tenli zina igleyen giinahkar bir kadin ol-
dugunu, geni§ goguslii, giizel eehreli ve endamh, di-
Ii acjk iyi konu§an utangac bir tipte oldugunu, ko-
casuun vefat ettigini, buyucek bir erkek eocugu ol-
dugunu, bu gocugun kadma aid olan maldan bir §ey
birakmayacak bir gekilde vanm yogunu yemekte ol-

dugunu, bu kadinm sana ait bir hizmet^i veya bir
cariyen veya bir akraban oldugunu. galdigi "malla-

60



rida bir yere gomdunii veya yuksekge bir yere as-

tigim soylersin?

Bu hirsiz kadin hakkinda daha genis, bilgi is-

terlerse, onlara: — Bu kadinin eomerd eli agik ol-

dugunu, ahenkli bir dille konustugunu, fazlaca ha-

ya sahibi utangag olup, iki kez evlendigini, iki ko
casuim da olimis. olduklanm, bir cocugu bulundu-

gunu, caiman malin toprakta gomiilii veya yiiksek

bir yerde asili buliindugunu soylersin?

gayet sana gahnan bu mallarin kendiliginden

sana geri donmesi igin dua ve tilsimim sorarsa ona:

— Asagidaki yaziyi bir kagida yazar rusgarli

bir yere asmasim soylersin? Bunimla beraber bu

konunun ba§langicindaki sartlan yaptigm taktirde

hirsiz galdigi mallarin tumunii Allahin izniyle sana

kendiliginden getirmis. olur, dersin?

Yazi daveti soyiedir :

Sayet biri sana bu giiniin bu saatmda hamile

bir kadinin ne doguracagim soracak olursa ona:

— Kiz doguracagim soylersin? Bu hamile kadinin

eevresindeki durumu sorulacak olursa: — Gebeli-

gi dolayisiyle gevresinde bulunan erkek ve kadinlar,

komsu ve akrabalan tarafmdan sevilmektedir diye

soylersin? Allah daha iyisini bilir,

§ayet sana bu gibi hamile kadinlann korunma-

lari gareleri sorulacak olursa ona: — Bir kagid ii-
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zerine su harflarla birlikte AyetuI kiirsi yi yazar,
]Hamile kadimn sag koluna takilmasim soylersin.'
Bu harflar sunlardir. Allah daha iyisini bilir.

§ayet sana bir savas. hakkinda sorulacak olur-
sa ona: —Savas bu giinun ilk saatmm baslangicin-
da yapildigi soylenirse, bumin yalan ve asilsiz bir
haber oldugunu, bu saatin sonunda bildirilmis fee,
bu savasin gercekten olacagini veya oldugunu soy-
lersin?

Sayet sana kisirhk hakkinda bir sey sorulacak
olursa ona: — Sayet bu soru bu saatin baslangicin-
da sorulmus veya hamile kalmis ise, dogurmaya-
cagini soylersin?

Bu kisir kadimn, sifat ve durumu sorulacak
olursa ona: — Bu kadimn orta boyda her i§i gore-
cek bir gticte, isuii bilen hamarat bir kadin oldu-
gunu soylersin?

§ayek senden dogiisen iki hasimdan veya du§-
mandan hangisinin yenecegini, hangi tarafm yeni-
lecegini soracak olursa ona: — Kible ve dogu yo-
niindekilerin galip gelecegini soylersin?

§ayet bin sana, Hiikumetle bir is ortakligi ya-
pacagini, hiikumete yakinlasmayi arzu ettigini so-
racak olursa ona: — Devlet ve hiikumete yaklas-
mamasmi, ondan kendisine bir hayir gelmiyecegini,
miimkun mertebe ondan uzak kalmasini, selametin
uzaklasmakta bulacagini soylersin?

§ayet biri sana elinde bulunan nesnenin ne ol-
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dugunu soracak olursa ona: — Bu soru bu saatin

baglangicinda sorulmus. ise elinde bulunan seyin be-

yaz giizel ve iyi bir sey oldugunu, bu da Atese gi-

ren ve tahammul eden maddelerden gumus. oldugu-

nu, §ayet bu soru bu saatin ortalannda sorulmug

ise, elinde bulunacak malin veya nesrienin giizel ko-

kulu bitkisel bir madde olacagim, mesela pamuk gi-

bi, sayet bu soru bu saatin sonlanna dogru sorul-

mus. ise, elinde bulunacak nesnenin ince ho§ yumu-

sak suya benzer bir sey olacagim soylersin? Allah

daha iyisini bilir.

§ayet sana soru soran kigi, kendi nefsi icin ne

dusiiniip tasarladigini soracak olursa ona: — Bu

saatin baslangicmda ziraat ve agac dikme i§ini ta-

sarladigini, bu saatin sonunda ise, bir kadini dii-

stodugtinii veya kadinlan ilgilendiren bir i§i veya

yeme ve icmeyi dugiindugunu soylersin? Zira Ziih-

re yildizi gece yildizidir ve di§idir. Burglan da hir-

siz yard cahci burclardan okttz ve terazi burglandir

ki, bu her iki burg toprak ve ruzgar sifatiyle sifat-

lamr. Bu kevkeb devamli olarak Batida goriilur,

her durakta 11 giin her burgta da 26 gun kalir. BU-

tiin gok katlanna (feleklere) on ayda bir ugraya-

rak gecer. Allah daha iyisini bilir.

gimdi bu kevkebin ozel giinii olan cuma giinii-

nun saatlarmda, canlilardaki etkisini soylece ozet-

leyebiliriz :

1 — Bu giinun ilk saati sevigmek ve anlag-

mak saatidir.

2 Ikinci saati ise, toplanmak
t
meclis kur-

mak ve sihri agiklama saatidir.

3 Ugiincii saat ise, hacetleri giderme ve

sevisme, anlasma saatidir.
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4 — Dordiincii aaati da, diismanlan parcala-
mak, dagitmak saatidir.

5 Besinci saati ise, Sultan ve hiikumdar-
lann, biiyuklerin yanina girme saatidir.

6 — Dugiin, gelin
(
nisan gibi islere baglan-

mak saatidir,

7 — s — Saatlara gelince, sultanlann, ku-
mandanlami, biiyuklerin yanina girme
saatidir.

9 — Dokuzuncu saata ise, bulusma ve karsi-
la§ma saatidir.

10 — Bu saata gelince, Ask, muhabbet, dost-
luk ve sevilen isleri yapnia saatidir.

11 — 12 — Bu son iki saata gelince, Alis -

veris, musteri celp, yani ticaret saatidir.

§ayet biri sana Cuma giiniinun ilk saati hasta
yatan iki kisiden, kadinin mi onceden olecegini ve-
ya erkegin mi? diye bir soru soracak olursa ona:— Soran erkek ise onun olecegini ve kadinin olme-
yecegini soylersin?

§ayet bu soru bu giiniin ikinci saatinda sorul-
mus ise, erkegin daha once olecegini kadinin yoru-
cu bir hastaliktam sonra iyilesecegini soylersin?

§ayet bu soru bu giiniin tfcuncu saatinda sorul-
mus ise

}
ona: — Kadinin kurtulacagini erkegin ole-

cegini soylersin?

§ayet bu soru giiniin dordiincii saatinda sorul-
mus ise ona: ~ Her ikisinin hastahgl uzun siirmek-
le beraber, her ikisinin iyilesecegini soylersin?

§ayet bu soru Besinci saatta sorulmus ise ona:
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— Erkegin bu hastahktan kurtulacagmi, kadmin
uzun bir hastahktan sonra olecegini soylersin?

§ayet bu soru Altinci saatta sorulmus ise ona:

— Hasta olan erkek ve kacUnin olecegini soylersin?

§ayet bu soru bu gumiu 7 ci saatinda sorul-

mus. iae ona: — Erkegin kurtulacagmi, kadimn ole-

cegini soylersin?

§ayet bu soru 8 inci saatta sorulmus ise ona:

— Erkegin olecegini kadinin iyilesecegini soylersin?

gayet bu soru giiniin 9 uncu saatinda sorulmus

ise ona: — He rikisinin hastahgi uzun surdiikten

sonra her ikisinin olecegini soylersin?

§ayet bu soru 10 cu saatta sorulmus ise, er-

kegin olecegini kadmin iyilesecegini soylersin?

§ayet bu soru 11 ci saatta sorulmus. ise, hasta-

liklanmn uzun siirecegini ve her ikisinin de iyilese-

cegini soylersin?

§ayet bu soru sana 12 ci saatta sorulmus ise,

erkegin iyile§erek omriinun uzun olacagim, kadmin

hastahgi agirlasmakla beraber, sonradan iyilesece-

gini soylersin? Allah daha iyisini bilir.

Bu Zuhre Yildizi Allah'm selami iizerine olsun

Peygamber Hazreti Ibrahim'in yildizidir.

§ayet (Nevruz) Cuma giinii girmis olursa ve-

ya cumaya tesaduf ederse, O sene insanlar ,gevser,

yumusar, dugunler gogahr, seving ve esenlik artar,

kadm ve erkekler arasmda anlasma uzlasma ve ya-

kmlik olur.

Boyle bir sene evlenmeler icin en iyi ve mutlu

bir senedir. Diger yonden Hukumdarlann gticii za-

yiflar, fesad ve nifak gogahr, hastahklar artar,

meyve mahsulu bollasir, ekinler ki§ gunleri doya-

doya suyunu iger, kis siddetli gecer, riizgarlar yaz

giinleri sertce eser, yazlar uzar, insanlann kalple-
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ri sertlegir, bu mevsimde gocuklardan ve her nevi
davarlardan olenler eogalir, Allah daha iyisini bi-
lir.

Bu muhiir veya hatimin sureti agagida goste-
rilmi§tir, bu yedili hatmin dikine. enine olan sayi-

larinm toplami 1467 dir. Bu da Hak Taala'nin~(K&-
fi) ve (Gani) plan adlandir.
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(TJTARtD) KEVKEBlNlN OZEL GtlN VE
SAATLARININ tNSANLAR

tZEBlNDEKt ETKlSl

Bu kevkeb Gok yiiziinde gizlice lgildayan ve

kirmiziya galan rengiyle gorUIur. Bu kevkebe bar

kanlar bunu ayni renkte sabit bir yildiz olarak gor-

mezler. Kah. parlayan, kah sonen bir hali vardir. Bu
Yildiz ruzgarh olup ikinci gok katmda bulunur.

Burglardan tkizler ile Ba§ak burcuna, giinlerden ise

<jar§amba gumine intisabi vardir.

Bu kevkeb her burgta 28 giin kalir
t
gok kat-

larmdan alti ayda bir ugrayarak geger, Bu kev-

keble nisbeti olan sifatlara gelince guniardir: Akil,

sanat, mantik, belagat, hamaratlik, konusjkanlik,

huner, zihni kavrama, bilgi, dosthik, zeka, hesab,

kitap, ince nazik' sanatlar, yazifjmalar, el^ilik, qo-

cuk yeti§tirmek i$in ogretmene teslim etmek, sana-

yie basjlama, aletlerin yapimi, kuyumculuk
(

ipekli

kuma§ dokumalan, {fini igleri gibi sifat ve amellere

intisabi vardir.

Ve yiue Allah'in giizel adlanndan da {Ya Ali,

Ya Azim) e. intisabi olmakla birlikte, Allah katin-

da koruyucu ve vekil Melaikesi de (Mikail) dir. Bu
kevkebin diia ve tesbihi de sovledir: (Latif. BasitL

Hay, Cevad, Vehhab, Hadi) — Allahiimme trad E-

seliike Bi ismikel — Mahzun, Elmeknun,. Ya Allah

Ya Kab, Ya vahid, ya Ahad, Ya samad, ya mukte-
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dir, ya karib, ya mticib, Eseluke en tiisahhir liye

,

Keza ???... ve keza ???. istegini agikladiktan son-
ra diiaya goyle devam ederain? — Aksemtii Aleyke
ya (Mikail) bihakki sahibinniyetul-ulya ve bihakki
kevkebi Utarid ve bihakki (elerbia - §ar§amba) , Il-

ia makiinte Avni Ala kazaii haceti...... keza ve ???
keza. Ve Aksemtii Aleyke Ya mikail, Bihakki Aliy-
yiil hamidii Elvehhab-iisseriu, Elhayyiil kayyiimu-
rrakib, Errahmamrrahimi, Elvahidiil Ahadu, Elme-
likiil kuddusu EsselamiilMuminu Elmuheyminii,
Elaziziil cebbarii, Elmiitekebbiru Elhalikiil Bari, El-
musavviriil Hakimii, E§§ehidii ve bihakki men lehii

Elesmaiil Hiisna ilia makiinte avni Ala keza... ve ke-

| za elh.

Bu tesbihi okuduktan sonra Allah'a dilegini

arz edersin?

§ayet savasta isen, diismanla garpigirken (Iza
zulziletiil Arz) suresi ile (Lem yekuniillezine keferii
= beyyine suresini, avcunda tuttugun kircmzi top-
raga karsji okur, dii§mamn yiiziine dogru attigm
takdirde Allah'in izniyle diigman yenilerek kagip gi-

der. Bunun berberi dilince agaci (Femek mek ve-
ya Mikak) dir. Bunun binek hayvam da beyaz bir

devedir. Bu saat (bu giinun ilk saati) iyi bir saat-
tir.

§ayet tasarladigm bir isi yapmak isteraen,

(cargamba giinu) bu giiniin melegi ve bu kevkebi
olan Mikailden yardim istemelisin? Bunu yaptigm.
takdirde isin tamamlanmig olur, bunu boyle benim-
ser ve anlarsan ba§anh olursun?

Bu guniin ilk saati
(
il&glan igmek, dargin kan

kocayi bari§tirmak, asker toplamak igin en elveri§-

li uygun bir saattir. Yalmz bu saatta gunlan yap-
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mamaya dikkat etmelisin? Yeni elbise giymeye, yol-

culuga gikmaya ozenmemelisin? Zira bunlan yapar-
san bir hastahga tutulma ihtimalin vardir? Bu yon-
den sana korkulur.

Ve yine bu saatta ali§ - veri§e gikmamahsin.
Ancak bu saatta, elbise ve hayvan almak gocuk sa-

tin alip bir terbiyeciye vermek igin bu saatin uygun
iyi bir saat oldugudur.

Qiinku Utarid kevkebi (Nevruz) girdikten son-

ra 50 veya 70 gun gecmeyince gokte gorulmez dai-

mi olarak doguda goriilen yeri o yondedir. Bir ta-

kim kigilerde bu kevkeb (nevruz'dan 20 giin sonra
gokiin dogu kesiniinde 20 gunden 70 giine kadar
goruldugunii iddia ederler,

\

Ve yine bilginlerce de §u yonun dogrulugu ger-

eek olarak iyice bilinir ki, o da, bu Yildiza bakan
kadm veya erkek koleler sahiplerince Azad edilir,

hurriyetine kavu§turulur. §ayet kole veya cariye

hurriyetine sahip Zengin ise, daha cok §6hret ve
mal sahibi olmu§ olur. gayet Fakir ise Hak Taala
onu zengin kilar. gayet dul bir kadm ise bu kevke-

be baktigi ve gordugu takdirde siiratla kismeti §i-

kar, evlenir. Bu kevkebi goren erkek de gu^lii ve
bilgi sahibi olmu§ olur. Bu kevkeb yesil olup gdk
rengine benzer, bu giiniin ilk saatinda doganlar,

akraba ve Ailesi yoniinden sevildigi gibi gelecekte

de toplum yoniinden de sevilir.

Izkar Adli eserde bu yone deginerek soyle ya-

zar: — Bu kevkeb beyaz bir kevkebtir. Kismetini

ikizler ve bagak burclanndan ahr. §ayet bu giinun

ilk saatinda yuziik, muhur gibi bir §eyler yapmak
isteraen gumiig ve bakir kansimi dort k6§e ufak bir

plaka yapar iizerine iki satir halinde §unlan yazar,
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erimig muma daldjnp bu yazilan kaparsin? Bu pla-

kayi uzerinde bulundurmak zarureti dogarsa o va-
kit ttzerindeki murnu kaldirip iizerinde tasirsin? Bu
suretle bu plaka herturlu bela ve tehlikeye karsi
senin manevi koruyucun olur. §ekil sudur :

* W
§ayet biri bu saat icinde naksedilmis veya ba-

silmig, para, kitab, yiiziik, muhiir gibi bir seyi veya
bir haberciyi, veya bir nisan ve sevgi isini senden
soracak olursa ona: — Bu. saatin sevgi ve dostluk,
nisanlanmaya ve iyi bir haber almaya en uygun iyi

bir saat oldugunu, yalmz, iki hasmm bansmasina
veya ticaret gibi islere uygun olmayan bir saat ol-

dugunu soylersin?

Ve yine bu giiniin ilk saatinda kadin olsun er-

kek olsun. sana bir haber hakkinda bir sey soracak
olursa ona: — Bu haberin kotii veya iyi bir haber
olsa dahi gereek oldugunu soylersin?

§ayet biri sana bu saatta bir hacetinin goriil-

mesi hakkinda bir sey soracak olursa ona: Bu
Hacet bu saatin ilk basmda istenirse olmayacaguii/
bu saatin sonunda istenirse olacagmi soylersin? Bu
saatin ortalanna dogru istenirse biiyiik zahmet ve
yorgunluklardan sonra olacagmi soylersin?

§ayet bu saatta sana denizde yapilacak bir yol-

culuk igin bir sey sorulacak olursa ona: — Bu yol-

culuga iki hafta veya iki ay veya iki sene sonra ci-

cikilacagini ve tamamlanacagini soylersin? §ayet
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behemehal gikmak zarureti varsa, Sadaka verilme-

den yola Qikilmamasini tavsiye edersin?

§ayet biri bu ilk saat iginde sana Devlet ve hii-

kiimetin bir istek veya emri hakkinda bir gey soya-

cak olursa ona: — Devlet islerinin ters gidecegi or-

taligi fesad ve fitne kaplayacagini soylersin?

§ayet biri bu giiniin ilk saatinda sehrin kadisi

veya hakimi hakkinda bir sey soracak olursa ona:

— Bu kadinin Bilgili ve Adaletli oldugunu, Halk ici

calisir, onlara iyilik diler, onlan kotuliikten korur

bir kisi oldugunu soylersin?

gayet biri sana bu saatta bulundugu sehrin hal

ve durumumi soracak olursa ona: — Bu sehrin Bil-

gin ve seyhleri soktur, Halkta her yonden bunlar-

dan faydalanmaya sahsip kosmaktadir, dersin?

§ayet biri bu saatta sana Devletten ne istene-

bilir? diye bir sey soracak olursa ona, bunu bilme-

yecegini kendisini boyle seyleri diisuniip beyhude

yere yormamasim ve bu istegi ugruna parasini yok

yere harcamamasim soylersin?

§ayet biri bu saatta sana devletin halinden ve

onun yapacagi uygun seyin ne olacagim soracak

olursa ona: — Devletin simdilik iyi bir hal ve du-

rumda oldugunu, otoriteye yakigip uymayan isleri

izledigini soylersin?

§ayet biri bu saatta sana Devletin sadaka ve

kefaret vermesi hakkinda bir sey soracak olursa

ona: — Devletin, Alimleri korumasim, fakir ve za-

vaUilara yardunda bulunarak sadaka vermesi uygun
ve yerinde olacagim keza halki bir yere toplayip

Kuran okutup ogretmesi, mevlid gibi toplantilar ya-

pip halkin Allah'im anmasi gibi
(
diiskiin ve aeizle-

rin, aclann karnini doyurmasi daha hayirh olaca-

gini soylersin?
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§ayet bu saatta icmde bir define ve hazine hak-
Kindaki soruya da: — Gomulii veya sakh define ve
hazinelerm gikanlmasi i§in bu saatin en elverisli ve
uygun bir saat oldugunu soylersin?

Ve yine Hiikumdarlarin yapacagi biitiin islere
en uygun bir saat oldugunu, bu saatin sevgi ve se-
visme yonunden yarar ve iyiligi oldugu gibi, Asker-
ler arasinda, buguz, kin, aynligin anlagmamazligin
dogmasina, ve iki askerin bir ufiuncimiin fikrine go-
re yuriimemesi ve anlasmamasina ve aralarmm de-
vamh agik kalmasina elverisli bir saattir.

§ayet biri sana bu saatta yolculuk hakkmda bir
sey soracak olursa ona: — Bu saatta yolculuga qik-

mamasini, bu saatta yapdacak yolculuk terslikler,

yorgunluklar, zorluklarla dolu oldugunu soylersin?
Ve yine boyle ve bu saatta* gikiian yolculukta, hile-

kar, yalanci bir adamla bulusacagini soylersin, bu
karsilasma ile aramzda ticari bir ortakhk gibi bir
sey kurulacak gibi goiiinmektedir, dikkatli olmaii-
sm? Ve cekinmelisin? Zira bu kisi yalam ve hilesi

ile seni biitiin iglerinden alikoyacak bir sifattadir,

dersin?

§ayet bu saatta denizde yolculuga gxkacak isen,

siddetli firtmaya tutulacaksin? Gemi batacak
(
an-

cak nefsini kurtarabileceksin? Biitiin bunlar bu gii-

niin ilk saatinm basmda olursa sonuc. boyle olur
dersin? Bu yolculuk bu saatin ortalannda yapildigi

takdirde hem zorluk ve hem de kolaylik gosterir.

Daha yukarda soyledigimiz gibi karadaki yolculuk
bu saatm baslangicmda yapilmaktansa bir hafta ve-

ya bir ay veya bir sene sonra yapildigi takdirde da-

ha hayirh olmus olur. Yok, yola §ikmak igin kesin

bir karar verilmis ise bir sadaka verilmesinin sart

oldugunu soylersin?
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§ayet biri bu saatta sana yapmakta oldugn bir

ev veya bina hakkinda bir sey soracak olursa ona:

— Bu saatta yapinuna baslanilan bir ev veya bina-

nin ugurlu ve hayirh olacagini, giizel bir bina Qika-

cagini, kolayhkla ikmal edilecegini soylersin?

§ayet biri sana bu saatta yapilacak bir savas.

hakkinda bir §ey soracak olursa ona : — Dug-

manlar seni hile ve gadir ile kendilerine gekmek is-

tiyorlar, boylece onlan giinlerce kollayip gozetle-

melisin, simdi yapilacak bir savas. sana hayirh bir

sonug vermez? Qiinkii diismanlarinin niyyeti gok

kottidur, gaflete dugme? diye soylersin.

§ayet sana bu savag Afetine kar§i korunmanin

garesi sorulacak olursa ona: — Bu ayin sonunda su

iie Ayeti yazarsin? Hak Taala §6yle buyurur :

1 —

(1)

Ve yine Hak Taala soyle buyurur: — (2)

2 - ©

(1) 13. ncii sure - 13, 14, 15. nci Aeytler Rab
(2) 12. nci sure - 4. ncii Ayet Yusuf
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Ve vine Hak Taali kitabmda goyle buyurmak-
tadir: (3)

Yukardaki ilk ayetin tiirkge anlami goyledir :

Sizleri korkutmak iSin simgek §aktmp gosteren,
yagmurla dohi olan bulutlan var eden odur, simgek
dahi onu overek tesbih eder. Melekler de onun aza-
metinden ve heybetinden iirkerek tesbih ederler. On-
lar Allah hakkinda miicadele yaparlarken o, yildi-
nmlan gondererek istedigine isabet ettirir,

'

Allah
kuwetli olmakla cezasi da siddetli olur.

Ikinci Ayetin anlami: — Allah saklayanlarm
veya koruyuculann hayirlisidir, buyurur.

Oeiincii Ayetin anlami: — Hie, bir kimse yok-
tur ki uzerinde bir gorttp gozedeni olmasm veya hie,

bir kimse yoktur ki, koruyucusu veya saklayam ol-

masm?, buyurmaktadir.

§ayet sana bu saatta yolda yolculuk halinde
bulunan bir kimsenin hal ve duruinu sorulacak olur-
sa ona: — Yakin ve eok yakin bir gelecekte, bu saat
icinde veya bugiin veya akgama dofru, veya car-
gamba gununiin ilk saatmda veya haftanin her han-
gi bir guniinde geiecegini soylersin? §ayet bu yol-
cumin ne hal ve durumda oldugu sorulacak olursa
ona: — Cam ile mah ile yabanci fakat kadir ve kiy-
met bilen bir kiginin gemisinde oldugunu aihhatca
iyi ve zinde oldugunu soylersin?

§ayet sana bolca avlanmak icin bunun tilsiminin
ne oldugu sorulacak olursa ona: — Bir kagida §u
harfleri yazar paltosunun gogsune veya av torbasi-

(3) 86. nci sure - 4. cii Ayet Tank
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na takmasim soylersin. Bdylece Allah'm izniyle iste-

mis. oldugu avi bolca avlar.

Harflar sunlardir :

§ayet biri sana kendisine ait olan bir §eyin e-

linden cikip gikmadigini soracak olursa ona: — E-

vet dogrudur, koyun, inek, deve, katir
}
at gibi can-

il hayvanlann kole ve cariye gibi kendi mail kis>

lerin kendisinden eikmis. oldugunu soylersin ?

gayet sana bu saatta tezgaha konan bir ge-

minin insasma ba§lamp baglanmadigi sorulacak

olursa ona :— Bu geminin ancak iki senede tez-

gahtan mecegini ve yapUacagim soylersin?

gayet biri sana bu saatta bagn§nia nedeni so-

rulacak olursa ona: — Bir hastasindan haber ala-

cagini veya bu haberi yagmura tutulan bir katibin

getirecegini, veya yagmur yagacagim, miijdeleyen

bir haber oldugunu soylersin?

§ayet bu saatta kiyilacak bir nikah hakkmda

sorulacak olursa ona: — Bu i§in henuz tamamlan-

madigini
t
uzakta bulunan bir ki§i ile dani§ildiktan

sonra ve bir ziyafeti miiteakip nikah iginin tamam-

lanacagim soyler ve bunu boyle bilmelisin dersin?

Bu nikahm hayirh bir sonuca varmasi igin til-

siiranin ne olacagi soruldugu takdirde ona: — Cu-

ma sabahi gunes dogarken, Misk ve Zaferanla bir

kagida su adlan yazar bu yazilani sakiz ile tiitsii-

leyerek ustte tasinmasini soylersin? Yazi sureti soy-

ledir: — (Ey Ehil Tayahil) Allah istedigini hudut-

suz ve hesapsiz nzlklandirir :
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|©^L^U»^jjc^^ buyumiaktadir.

Mecmu Adh kitabda da soyle yaalmigtar-— feana gaipte bulunan bir kisi sorulacak olursa
ona: — Bu kisinin pek yakmda, bes gun, on gun
iginde sana donecegini ve sana yararh olacagim
smhat ve afiyetinin miikemmel oldugunu, giktigl
bu gurbette mal ve ticaret yoniinden biraz zahmet
ve yorgunluk gektigini, fakat Hak Taala islerini
kolaylastirdigmi soylersin?

gayet bin sana bu saatta bir kadimn evlendi-
nlmesi ybnunii soracak olursa ona: _ Bu kadimn
bu memlekette olmayan bir yabanci ile evlenecegi-
ni soylersin?

§ayet biri sana bu saatta sevdigi bir kadimn
kendisini sevip sevmedigini soracak olursa ona:— Sen bir hocaya bag vurup biraz para harcayip
bu isin olmasi icin bir diia yazdmliktan ve bunu o
kadma verdikten sonra kendisini sevecegini soyler-
sin?

§ayet bir birine hasim iki kisitdn durumu so-
rulacak olursa ona: — Her iki tarafin ne hayir ve
ne serde bulunacaklarmi bir birlerini yenemedikle-
rini, yahuz bu ild hasmm kalbi birbirine karsi kin
ve diismanlikla dolu oldugunu, aralannda onemli
bir anlasmamazbgra bulundugunu, bansip bansma-
yacaklarmm belli olmadigini soylersin?

§ayet sana bu saatta gebe bir kadimn ne do-
guracagiru soracak olursa ona: — Bu kadmm bin-

CD 2. nci sure - 212. nci Ayet, Bakara ve 24 ncti sure
38. nci Ayet, Nur
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nin erkek digerinin kiz olarak ikiz doguracagim, bu-

nun biri cinden digeri unsden oldugimu, erkek qo-

cugun anlayish, zeki, akilh, Allah'ina bagli, Hafiz

bir kisi olarak yetisecegini, yasantismin uzun siire-

cegini, herkesce sevilen bir sahsiyet olacagini, nz-

kmin bol, akraba ve hatta hukiimdarlarca gozde bir

yer tutacagini, cesur ve kahraman olacagmi soy-

lersin?

§ayet bu saatta sana kaybolan bir kadmdan

soracak olursa ona: — Bir kac. giin sonra diinece-

gini soylersin?

§ayet bu saatta sana kisir bir kadinin dogurup

doguramayacagini soracak olursa ona: — Bu ka-

dinin karninda cinlerin yeli oldugunu ve bu yelin

rahmi tutup kapadigmi soylersin? Bu kadinin do-

gurmasi icm ne gibi bir sadakamn verilecegi soru-

lacak olursa ona: — Bu kadm igin bir koyun kesi-

lerek eti fakir ve miskinlere verilir, bdylece kadin

gebe kalmaya ba§lar, iic. eocuga kadar diisiik ya-

par, bundan sonra hamile kalmca artik cocugunu

dusurmez, Ailesi cevresince gok sevilecek guzel, ge-

lecegi parlak yakisikh bir eocuk doguracaktir der-

sin?

Hamile kisir kaduun korunmasi i<;in bir yazi is-

tenirse ona: — Beyaz bir kagida su adlan yazar

verirsin.

Yazi sureti soyledir :

Bu adlann altina da soyle yazilir: — Bu kita-

bi tasiyan rizik sahibi filanca hatun kizi filancadir,
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yukardaki lahi Adlar hiirmetine bir eocuk bekle-
mektedir, diye yazar, iizerinde tagunaaun soylersin^
Allah'in izniyle o kimse gebe kalarak gocugunu ko-
layhkla dogurur. Bu dtia ve yaaya inanmayanlar
bu soylediklerimi bir hayvan iizerinde tecrube ede-
bilirier.

§ayet biri sana bu saatta gebe bir kadma ne
gibi bir ilacm isirilecegini soracak olursa ona-— §u Ayetleri yazar verirsin :

Bu Ayetin anlami: Allah diledigini yok eder
diledigini de var eder, onun yamnda ana Mtab var-
dir, buyurulur.

Sonradan yazilan bu ayeti bir giinden yedi gii-
ne kadar gunde ii£ kez yazar suya atarsin? Bu su
giinu gilniine ve ag karnina igildigi takdirde Allah'm izniyle hamile kadui gocugunu kolayca dogurur
dersin?

§ayet zor dogum yapan Hamile bir kadin hak-
kinda sorulacak olursa ona: — §u tilsimi yazar sol
bacagma baglamasim soylersin? Allah'in izniyle do-
gum kolaylikla olmus olur, Bu tilsiinda Miibarek
Hahi Adlar soyleee siralanmistir :

§ayet biri senden Muhabbet veya ulfet yazisi
veya tilsmu isterse ona: — §u diia ile birlikte ya-

(1) 13 ncii sure 41. nci Ayet, Raid
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zar, kadin olsun erkek olsun iizerinde tagimasim

aoylersin?

Yaza suretL :

Bizleri arzumuza kavu§tur Allah'im.

Kan koca araainda dirligin devami sorulacak

olursa ona §u Ayeti yazar verirsin?

(1) _

Bir kagida yazilan bu Ayetleri evin kapisimn

«§igine gomersin? Boylece kadin evine bagh kala-

rak di§an gikmaz.

Bu Ayetlerin Anlami goyledir: — Ey Peri ve

Ademi topluluk! Goklerin ve yerin kenanndan Qi-

Tsip ka^mak elinizde ise haydi gikin ve kagm gore-

lim? Halbuki siz ancak kahir ve gii^le Qikabilirsi-

niz, belki de hie bir vakit Qikamazsiniz? Sizde bu

Tcuvvet ne arar, Ey insanlar Periler 'Rabbinizin siz-

lere bagigladigi bu nimetlerden hangisini yalanlaya-

11) 55. nci sure - 33, 34, 35. nci Ayetler, Solmaz
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bilirsiniz? Uzerierinize dokUlmek uzre kiviIcimU
alevli erimi§ balar gonderilir de, kendinizi kurtara-
cak yardunci bulamazsmiz, buyurmaktadir.

§ayet bin bu saatta sana, bagmdan kulagindan
ve vucudunun agnsindan gikayette bulunursa ona:— Evinm bir kijgesinde veya karyolasinin altinda
kaP1 egiginde bir (sihirin) yani kendi aleyhine ya-
pilan bir buyiiniin gomulii oldugunu soylersin?

Yukarda sayilan agnlara kar§i ne gibi bir ilk-
cm kullanilmasi sorulacak olursa ona: — §u diiayi
yazar verir

f sanginda tagimasini soylersin? Aynca
yatak odasmda geceden kalmis suyu ahr o biiyiinun
buhindugu yere serpersin? Eu i§se ii6 gun devam
edersin? Allah'm izniyle bu dertten kurtulmug olur-
sun? Dua sureti ve yazilacak Ayet agagxdadir :

Yukardaki dtta ve Ayetin anlami goyledir-— Ey insanlann Rabbi olan Allah iizerimdeki §u
sikintiyi gu Ayet hurmetine kaldir? Zekeriyya Rab-
bine goyle hitabda bulundu, Ey Rabbim! Kocaldim
artik kemiklerim gevgeyip curiidii bagunin tiiyii tu-
tustu (bu bir mecazdir anlami basimra saglan agar-
di demektir), Ey Rabbim' Sana her ne diiada bulun-
mu§ isem, hepsini kabul ettin? Beni hiq bir §eyden

1() 19. ncu sure - 3. ncti Ayet, Meryem
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yoksun kilmadin? Ey gifa verici Allahim! Bu yazi-

yi ta^iyani, her tiirlii atesli hastahktan, acidan ve

sikintidan koruyacak ancak senin sifandir, giiciin ve

kudretin hiirmetine bu sifani istiyorum, hal ve kuv-

vet ancak yiiksek ve azametli olan Allah'dadir.

Ve yine sana bu saatta kisir ve dogum yapa-

miyan bir kadimn dogurup dogurmayacagi sorula-

cak olursa ona: — Bu kadimn karnmda cinlerin ye-

li bulundugunu, bu yel mide ve rahimde bulunmak-

tadir, bunun baslangici bir soguk algmhgidir, der-

sin?

Bu gibi hastaya ne gibi bir ilacm verilecegi so-

rulacak olursa ona: — Hindistan bitkilerinden ve

en cok kullanilan beyaz renkteki Sandal agaeimn

kabugu, bir miktar karanfil ile su icine atilir, yedi

gun sure ile her gun su ayetler bir kagida yazila-

rak o mahlulun igine atilir ve kadma bu su igirilir.

Bunu ictikten sonra hamile kalirsa ilk gebeliginde

Qocugunu dusuriir veya olii getirir kendine bir sey

olmaz, bundan sonra hamile kaldigi takdirde cok

guzel ve gelecegi parlak, sihhatli herkesce sevilen

bir gocuk dtinyaya getirir. Yukardaki mahlulun ici-

ne atilacak ayetler sunlardir: — Onceden Ayetlerin

tiirkge anlamim aciklayahm :
—

(Senden once bir cok Peygamberler gonderdik,

onlari zevce ve ziirriyet sahibi kildik, Allah'in izni

olmaksizm bir Ayet getirmek hie birinin elinde de-

gildir. Allah'm her vakti igin yazih ve belirli bir

hukum ve karan vardir, Allah diledigini yok eder,

diledigini de meydana eikanr, onun yam basmda

levhi Mahfuz olan ana kitab vardir. Ya onlara vaid

ettigimiz azabin bir kismmi sana gosteririz, yahut-

ta gostermeden once senin ruhunu almi§ oluruz.

Sen bir Elcisin? Sana ancak gonderdigimiz emirleri
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lnsanlara bfldinnek diiger, bize de hesabi. Onlar
yerlerine vanp $evreleriiiden eksilttigimiz geyleri
gormiiyorlar mi? Zira Hukiim Allah'indir, O'nun
hukmiinii izleyecek yoktur. O, hesabinda aceleci ve
siiratlidir. Onlardan once gelenlerde hile ve hainlik
yaptilar. Bu hile ve hainliklerin cezasi Allah'a dii-
§er. O herkesin kazancim bilir, kafirlerde bu dun-
ya evindeki sonucun kimin olacagini bilip ogrene-
ceklerdir. Kafirler sana Peygamber degilsin derler
aende onlara: benim ile sizin aramizda Allah'm bir-
de yamnda bulunan kitaba aid ilmi bulunan kim-
senin gahitligi yeterlidir, dersin?

Anlami Ttirkce ac^klanan Ayetler §6yledir •

<I) 13. nrii sure 40, 41, 42, 43, 44, 45. nci Ayetler, RSid



§ayet biri bu saatta sana iginde bulundugu se-

nenin halini soracak olursa ona : — Bu senenin

baglangic ve sonu zorluklar ve yorgunluklar sene-

sidir, bu sene iginde ijocuk oliimleri artacak, sehrin

biiyiik bir bilgini de bu sene iginde olecektir. der-

sin?

§ayet bu saatta sana sehir ve ehalisinin duru-

mu sorulacak olursa ona : — Bu sehirin hal ve

durutiiu cok iyidir, ehalisi hayir igleri sevenj birbi-

rine yardim eden kimselerdir. Yalmz ub sehirde

inatci, kiskang herkesi kueiik goren bir hoca vardir,

dersin?

§ayet bu saatta sana inaanlann hal ve durumu

sorulacak olursa ona : — Bu toplulugun, salih Al-

laha inamr bir topluluk, oldugunu en hayirli kigileri

de bilimle amel eden Bilginleridir, Zira bunlann kalp-

leri temiz, ammeleri de riza alicidir, dersin?

§ayet biri bu saatta sana bir define veya ha-

zineyi soracak olursa ve bu soru bu saatin ba§mda

sorulmus, ise ona : — Evinde gomiilii bir define

vardir, fakat bunda kiymetli bir gey yoktur. Bu bir

yazi veya bir biigudiir, yatip kalktigui karyolanin

altinda gomuludiir bunun topluca sekli soyle oldu-

gu anlagihyor : ^ dersin?

gayet bu soru bu saatin sonuna dogru sorulmug

ise ona : — Bu topluca sekli soyledir dersin?

gayet biri sana bu saatta alinacak haberin iyi-

mi, kotiimu olacagim soracak olursa ona : — Bu



saatta alacagin hataer mutlu bir haberdir, duyanlan
sevindirecektir, dersin?

§ayet biri bu saatta sana, dostlanni kendisini
sevip sevmedikleririi soracak olursa ona : Dostla-
rin yiiziine karsi seni sevmekte ve sana bagh goriin- -

melerine ragmen senin yoklugunda seni kottilemek-
tedirler, dersin?

§ayet biri bu saatta sana, kansinin kendisini se-
vip sevmedigini soracak olursa ona : — Karismin
kendisini cok sevdigini biitun varhgiyle ona bagh
oldugunu, biitUn kalbiyle sana hayir dilediffini sov-
lersin?

y

gayet bu soru akrabasi i?inse ona : Yuziine
karsi seni seviyor goriinmekte senin yoklugunda
aleyhinde konusmaktadir dersin?

§ayet biri bu saatta sana, kendisine karsi k61e-
lerinin durumunu soracak olursa ona : — Senden
Tiefret ettiklerini ve senin hakkmda kotii niyyett ta-
^ldiklanni soylersin?

gayet biri bu saatta sana bir hastasmm duru-
munu soracak olursa ona : — Bu kisinin hastahgi
cinlerin yelindendir, su anda hastanin rengi degisik
l»as agnsindan sikayet etmekte, yatagmda hasta
olarak yatmakta ve herkesi rahatsiz edecek bir §e-
kilde bagirmaktadir. Vucudu sizlamakta ozellikle
gobeginden dizlerine kadar olan kismmdan fazlaca
aci duymaktadir, omuzlannda dahi §iddetli agn var-
dir, bu kisjnin hastahgi gececektir, fakat ikinci bir
Ttez'bu hastahga tutulursa Glecektir, bu hastahgm
sebebi de bu kisinin sevresine karsi diismanca dav-
randigmdan, ondan kotiiluk goren bu insanlarin ge-
ce ve giinduz kendisine beddiiada bulunduklanndan
ileri gelmistir, dersin?

tzkar adli kitapta bu hastahk hakkinda soyle
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yazar : — Bu hastaligin kulunc. veya mevzii felcten

ileri geldigini, hasta yataginda yatarken bu yelin

once ba§a ariz ohir sonradan vucudun oynak yerle-

rine (mafsallara) gecer
t
kann agrisi artar, biraz

sonra hasta biitun viicudu sizi icinde oldugundan s>

kayet eder, viicutta yel gibi yer degistiren bu hasta-

hk, cinler ve tabilerinin yelinden ileri gelir, diye ya-

zihdir, Allah daha iyisini bilir.

§ayet sana bu hastaligin ilaci sorulacak olursa

ona : — Bir guvercin yavrusu kesilir, yumurta sa-

nsi ve bir miktar inek yagiyle pisirihr igine da az

seker atilarak hastaya yedirilir. Allah*in izniyle bu

yemek hastaya yarar dersin?

Bu gibi hastaliga karsi ne gibi bir su igi-

rilecegi sorulacak olursa ona : — Bir kagida (hasir)

ve (ihlas) suresinin son ayetlerini yazar suyun igine

atmasmi soylersin, bu yazilar silininee bu suyu iic,

giin arka arkaya hastaya iQirmesini soylersin? Al-

lah'in izniyle hasta iyilesmis ohir,

Haber saati kitabmda ise bu hastaligin ilaci

soyle yazilidir : — Bu guvercin yavrusu bir yumur-

ta sansi ile inek yaginda pisirilir, iizerine biraz

seker, biraz da kafur serpilerek ac karnma hasta-

ya yedirilir. Sonradan biraz deniz topragi alinarak

igine biraz sakiz ve giizel kokulu toprak otu
(
az har-

dal, biraz fil tersi, biraz yag ile kanstinlarak hasta

bunlarla tiitsulenir, Allah'm izniyle hasta iyilesir.

§ayet bu saatta sana boyle bir hastaya baska-

ca ne igirilecegi sorulacak olursa ona : — (Hasir)

yani 59. surenin son dort ayetini (lev Enzelna ha-

zel kurana) dan surenin sonuna kadar ve (buruc)

yani 85. nci sureyi de sonuna kadar ve 97, nci sure
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plan kaxhv suresini de sonuna kadar zaferanla yazar
verirsin. Bu yazih kagit igilecek bir su igine atihr
yazilar silinince bu su iiq gun arka arkaya hasta-
ya igirilir, Allahin izniyle hasta iyilesir.

§ayet boyle bir hastaligm sonucu senden soru-
lacak olursa -ona : — Hasta erkek ise iyilesir, ka-
din ise korkulur, dersin?

(Mendel) adli kitapta da goyle yazilidir :— Boyle bir hasta sana bu saatm ilk baslangicmda
sorulacak olursa ona : — (ki bu saat utarid kev-
kebinin saatidir) — Bu hastaligm soguk bir yel carp-
masmdan ileri geldigini, veya hastanm rutubetli
pis, bir yerde veya cinlerin oturdugu bir harabede
veya tekin olmayan bir yerdeki agac altmda uzunca
bir sure uyumasindan ileri gelmistir. Veya yagh olan
elini ve agzmi yikamadan boyle yerlerde yatmasui-
dan veya cenabet olarak uyumasindan ileri geldi-
gini soylersin? §ayet hasta kadm ise cinlerin ye-
line carpildigini kendisinden gelecek kan izleriyle

anlasilir. Ozellikle bu saatta cigerlerinden ve mide
fesadmdan hastalananlarin sonucundan korkuhir
dersin?

§ayet boyle bir hastahk bu saatm ortalannda
sorulacak olursa ovakit ona : — Bu hastanm zayif-
layaeagini, adet ve tabiatmin bozulacagini, hasta-
ligm adam kilh iizerinde yerlesecegini, bunun sebebi
de bu kisinin gece kovalamaktan giindiiz fazlaca
cahsmaktan ileri geldigini, ozellikle kisi bu hastah-
ga cumartesi veya carsamba giinii tutulmus ve on-
da bu hastahk bu giinlerde baglamis ise, bunun so-
nucundan korkulacagmi soylersin?

§ayet hasta hakkinda bu soru bu guniin ilk sa-
atmin sonunda sorulmus ise ona : — Bunun bir Jn
<;arpmasindan ileri geldigini, hastanm uzerindeki
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delilik izlerinden anla§ilacagi
t

belki de bu hasta-

hk hastayi aniden oldiirecegi cihetle kendisini ko
ruyacak ayetler yazihr ve bir su kabi igin atihr, bu

yazilar silinince, bu su hastaya iic gun sure ile ara-

liksiz igirilir, Allah'm izniyle hasta iyilegir.

gayet sana bu hastayi iyi etmek icm daha et-

kili ibr gey yapilip yapilmayacagi sorulacak olursa

ona : — Bu hastaya cinlerin yeli isabet etmistir,

Allahm izniyle iyilesecektir. Yalniz bu iyilesme uzun

bir sure sonra gerceklesecektir, bunun sadakasim

veya kefaretini vermesi gerekir, dersin.

Bunun kefareti nedir diye sorulacak olursa

ona :
— Sekiz olcek yemeklik beyaz nusir danesi,

iki beyaz tavuk, beyaz tavuk bulunmadigi takdirde

iki siyah tavuk, veya beyazli siyahh renkli iki ta-

vuk bir fakire veya yoksula verilir, sonradan (Mel-

buz) denilen bitkinin bir iki parca dah, disi bir si-

pamn lslattigi, az bir toprak, biraz kafur ve biraz

da (Hel) yani kakule kanstinlarak c.ekilir ve elde

edilen bu ilagla hastamn viicudu bUtiinuyle silinir,

hasta da Allah'm izniyle iyilesmis. olur.

§ayet bu gibi hastaya takilaeak veya iizerinde

bulundurulacak bir yazi istenirse ona : — 72. nci

sure olna (oin) suresinin ilk beg ayetiyle, 3. ncii sure

olan (Ali tmran) suresinin 53. ncii Ayeti (Rabbena

Amenna bima enzelte) Ayeti ve 55. nci surenin ya-

ni rahman suresinin 33 ve 34. ncu ayetleri ve 12.

nci surenin yani yusuf suresinin 64. ncii Ayeti bir

kagida yazilir, yazilan bu yazi hastamn sag koluna

takilir, Allah'm izniyle hasta iyilegmis. olur.

Boyle agir yatan bir hastanui iyi olup olmay*,-

cagi sorulacak olursa ona : — Hasta erkek ise iyi-

lesecek kadm ise sonucundan korkulur dersin?

§ayet biri bu saatta alinan bir haberi soracak
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olursa ona : — Bu haberin bir kismi dogru bir ki&-
mi da yalandir dersin?

Bu saatta sana bir hirsiz hakkmda sorulaea±r
olursa ve bu soru bu saatm baslangicmda sorulmus
ise ona

: — Bu hirsizin san tenli, cismen zayif, uzun
yekik burunlu, kalabalik ailesi olan diizgtin bacak-
k, kisa sakalh olup bir bilgine benzedigini veya
herseyi bilen okuyan bir kisi oldugunu belki de Jo-
cuklan yetistiren bir ogretmen olmasi ihtimali var-
dir. Bu kisinin tabiati kotii, cevresini aldatan yalau
soyleyen hueci bir kisi oldugunu, bu kisinin de sa-
na yakm bulundugunu, belki de hizmetcin veya bir
dostun veya komsularindan bin olmasi ihtimali
vardir, Bu kisi kitap tagiyana benzemektedir, gal-
digi nesnelerde bir yerde asilidir veya bir yercle go-
miiludur, bunun kismeti ikiz ve Ba§ak burglandir
dersin?

§ayet Hirsiz hakkinda bu soru bu saatm sonu-
na dogru sorulmus ise o vakit ona : — Bu kigi kir-mm tenli, ince bacakli, kotii tabiatli, giir ve giizel
sachdir. galdigi mail diger bir seyle degistirmistir.
Bu kisi bu sehirde tanmmis kadir kiymet tasiyan
itibar sahibi bir tiiccarm veya gene, bir kisinin ya-
mnda bulunmaktadir, bu kisi kuran hafizi veya bir
bilgin de olabilir. Salman mallar uzun ve zahmet-
li arastirmalardan sonra bulunacaktir dersin?

§ayet hirsizin hal ve durumu ile ilgili bir soru
bu saatin baslagnicinda sorulmus ise ona : — Bu
hirsizm siyah yesile galan renkte ilmiyle tanmmis
bir kisi oldugunu, Allah'in kitabmi bildigini, cocuk-
lara ders verdigini, sana cok yakm bir kisi olma-
si, bunun bir hizmetcm, bir dostun veya komsula-
nndan biri olmasi ihtimali oldugunu, caiman sey-
lerin bulunacagini soylersin?
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§ayet bu hirsiz hakkindaki soru bu saatin so-

nuna dogru sorulmus. ise ona : Hirsizm insanlar-

dan utanmiyan siyahi bir cariye oldugunu, galdigi

mallari baskaca mallarla degi§tirdigini veya giiven-

digi birine verdigini veya yine kendisi gibi siyahi

geng br adama veya diikkan sahibine bagi§ladigmi t

^alinan malin da halen yttksekge bir yerde havada

asili olarak sallandigmi veya gomiildugun iisdyler-

sin?

§ayet senden galman mallarm bulunmasi igin

bir dua yazmani isterlerse, su dua davetini bir ka-

gida yazar esintili bir yere asmasihi soylersin? Boy-

lece gahnan mallarm izini sehir iginde birinin ya-

ninda bulmus. olur. Bunun tilsimi da soyledir :

(Esintili yere asilacak tilsim ve dua sureti)

Allahim, yukarda yazilan Adlar hiirmetine filan og-

lu filan veya filan kizi filanm gahnan mallari gi-

karmani niyaz ederim.

luiaPnTTzniyTeTju mallar bulunmus ve gikmis olur.

§ayet bu saatta sana bir (firari) kagak hak-

kinda sorulacak olursa ona : — Bu kisinin kagma-

digini yalniz bir kalabalik tarafindan tevkif edildi-

gim\ iig gun sonra Qikip gelecegini soylersin? gayet

bu sure iginde donmezse, bir gok giin sonra gele-

cegini soylersin?

§ayet ki§i bu kagirdigi mallarla firarinin bir

an 6nce donmesi igin bir dua veya tilsim isterse

ona su yaziyi yazar evin mutbaginda bir yere gom-

mesini soylersin? Allahin izniyle kagan §ahis evine

89



donmiig olur : Mektup sureti goyledir :

Ey Allah'im Kulun filan oglu filanin ealimp ka-
Qinlan mallarmi su Harflar hormetine meydana Ci-

karmani isterim.

AUah'in izniyle bu mallar meydana cikarak geriye
donmiis olur.

§ayet bu saatta biri sana elinde bulundurdugu
malm ne oldugunu soracak olursa ve bu soru bu
saatm baslangicinda sorulmus ise ona : Elinde
bulunan seyin dinar veya kagirt veya hububattan
bir madde oldugunu soylersin? Bu soru bu saatin
ortalarmda sorulmug ise ona : — Bunun bir yer
mahsulii ve kuru siyaha galar genisee bir Madde
oJdugunu soylersin? Bu soru bu saatin sonunda
sorulmus ise : — Bunun yontulmus veya naksedil-
mis bir tas veya para veya iginde resim olan bir sey
oldugunu soylersin?

gayet bu saatta biri sana evinde fazlaca fare
toredigini bunun izalesi igin ne yapilacagi sorula-
ca kolursa ona : — Evinde §almmi§ bir esyanin
bulundugunu veya hirsizhk yapan birinin bulundu-
gunu soylersin. Bunun izalesi icm 4 ayri parga ka-
gida su duayi yazar evin dort yanma gomersin :

yazi soyledir :
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At adet yaalacak yazi sureti

Mekan sahibi Allah Adiyle, Mekan sahibi

Allah Adiyle, Mekan sahibi Allah Adiyle.

Hal ve kuwet ancak Aza metli olan Allah'

a

mahsustur.

Aynca da beginci bir kagit pargasma da su

Ayeti yazar evin orta bir yerine gomersin :

(1)

Allah'in izniyle Ev farelerden temizlenmi§ olur.

Bu Ayetin tiirkce anlami goyledir : (Yiice Allah

sana el verecek yardimci olacaktir. O her seyi du-.

yup isiden gercek ilim sahibidir) , .
buyurmaktadir.

Kuwet ve giic Amzametli olan Allah'a mahsustur.

gayet biri bu saatta sana icinden neleri tasar-

ladigini soracak olursa ona : — Belki de, bir ilaci

veya bir mektup yazmayi veya bir hakimin yasim

sormayi veya kadinin kendi hakinda bir emrini,

veya bir cemaatin maksadim senden ogrenmek is-

tediklerini soylersin? ve yine bu soruyu soranin ken-

di sihrini kullanan bir bilginle kavga ettigini, bu

kisinin yatarken dahi burnundan kan geldigini soy-

lersin? QunkU Utarid kevkebi soguk kuru, topra-

kunsi ruzgarli bir cisme sahiptir. Giines gibi gokun

katlanni yanp gecmektedir. Allah daha iyisini bi-

lir.

<1) 2. nci sure - 137. nci Ayet, Bakara
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§ayet biri icinden ne gibi seyter tasarladigim
sakli bir hazine veya define gibi bir seymi

. dusundugiinii soracak ohirsa ve bu soru bu
saatin basmda sorulmus ise, bu gizli definede bir
§eyler olmadigmi, sayet bu soru bu saatm sonuna
dogru sorulmus ise, bu definede yesile galan kir-
nua bir seyin bulundugunu, yani beyazla siyah renk
arasmda giyecek veya yenecek bir seye benzedigini
bunun Qikanlmas! isin sadaka ve kefareti veril-
mesi gerektigini soylersin? l§te Miihriin dortlii uy-
gun sureti budur ve bu defineye aittir. Sayisi da 134
diir. Allah daha iyisini bilir.

V |-, t
JL

V -JUL
*» <

A U \

Yf V

Y
V ©

Utarid kevkebine nisbeti ve Aidiyeti olan car-
samba guniiniin sifat ve ozellikleri :

1 — Bu gtinUn birinci saati sevgi muhabbet, bag-
hlik islerine elverisli iyi bir saattir.

: ikinci saati ayrcma dagitmaya el-
verisjidir.

: iicUncii saati ise anlasma ve birles-
meye elverislidir.

: dordiincii saati ise Dilleri dugum-
leyip baglamaya elverislidir.

besinci saati ise, Htikumdar veya
hiikiimet baskanlarinin yamna
girmeye,

2 —

3 —

4 —

5 —
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altinci saat ise, Nikah ve evlenmc

islerine,

yedinci saat ise kadmlarla ilgilen-

me ve sevgi kurraaya elverislidir.

sekizinci saat ise, ovunmeye ve

sohret kazanmaya,

Deyletin savasmasma ve sava§

arac ve gereelerinin yapirama,

onuncu saat ise yine ask ve mesk

isterine,

onbirinci saat ilac, kullanip igmeye

elveristidir,

Hukumdarlar veya biiyiikler yo-

niindeh hacetlerin giderilmesine

elverislidir.

Utarid kevkebin tensip edilen Qarsamba

guniinun hastalar iizerindeki etkisi

Bu giiniin ilk saatinda Hastalananlardan er-

kekse iyi ohir, kadin ise oliir.

: ikinci saatinda hastalanan erkek

ise oliir kadm ise iyilesir.

: u^iincu saatmda hastalanan kadni

veya erkek olsun hastahklan uzun

siirmesine ragmen her ikisi de si-

fa bulur.

: 4. ncii saatta hastalanan erkekse

iyilesir kadm ise oliir.
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5. nci saatta hastalanan kadin ve
erkek hastaliklan uzar fakat so-
nunda iyi olur.

6. nci saatta hastalanan erkek o-
lttr, kadin ise kurtulur.

7. nci ve dokuzuncu saat arasm-
da hastalanan kadin kurtulur er-
kekse oliir.

10. ncu saatta, kadin olsun erkek
olsun her ikisi de uzun yattiktan
aonra iyilesir.

11. nci saatmda hastalananlann,
erkek ise kurtulur, kadin ise oliir.

12. nci saatinda hastalananlann,
hastahgi uzaraakla beraber bun-
lardan biri oliir.

§ayet (Nevruz) yani yaz baslangici garsamba
giinu ile girmis olursa, bu sene i^inde cocuk veffi-
yatinm cogalacagnu, kisin hafif geeecegini, yaz mev-
siminin iyi bir ortamda surecegini, diismanliklann
artacagrai, hukumdarlarm oldurulecegini, nerede o-
lursa olsun Hiikumdarlarm dost ve yakinlanndan bir
takim insanlann olecegini, Hazreti Adem'in gocuk-
larmdan (Habil) ile(Kabilin) bu gun icmde dogduk-
lanm ve yine bu sene iginde insanlann gorulmedik
bir seMlde birbirine dusman kesileceklerine bir isa-
rettir.

Kin, hile, kitlik gibi Afetlerle karsilasilacaginm
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bir igaretidir. Fakat ilim irfan sahibi salih kisile-

rin bu gibi Afetlerden uzak kalacaklari gbi, biitiin

seneyi rahatlikla gegireceklerine bir isarettir.

Padigahlarin bu sene iginde yapaeaklan savas-

larda giiglu ve kararli olduklarina bir isaxettir. Bu
sene icinde pamuk ve emsali gibi zirai mahsullerin

iyi verira verecegine Meyvelerin iyi kalitede bolla-

sacagina bir isarettir. Bu mevsimde Pirins Mahsu-

liiniin Pahalanacagina, susam, arpa ve karpuz mah-

suluniin fiatlannda bir yukselmenin olacagi yag-

mur ve sellerin fazlaca tahribatla devam edecegine,

bir isarettir.

K13 Mevsiminin iyi bir ortarada gegecegine, ilk

baharda soguklarin artacagina bir isarettir >ve yine

bu sene iginde bir <;ok yerlerde kansikliklar ve ba-

zi olaylann cikacagina, Qarsilarda alis verisin zayjf

gegmesine, para sikintisuun duyulmasina bir isaret-

tir.

Ve yine bu sene ichide Hastalik ve oliim olay-

lanmn cogalacagina bir isaret sayihr. Bu maksadla

bu gibi senelerde insanlarui tedbirli olmasi, kendini

koruyacak ilaclan ve viicutlanndan kan almak (ha-

cunat) gibi hazirlikh olmasi sarttir. Kuru sicak ye-

mek yemeden kaginmalan gerekmektedir. Ve yine

bu sene iginde biitiin bu olaylann sert gececegi ve

sonunda ise gevseyecegi, sehir sakinlerinden ve ile-

ri gelenlerden kadi veya bas vekil gibi kisilerden bi-

rinin olecegine bir isarettir. Allah daha iyisini bi-

lir.

§unu bilki Utarid uydusu kuru, topraga intisabi

olan ruzgarh ve cesedi bir yildizdir. Gok katlarini

devrini gunes gibi alti ayda gecer. Iste bu yedili

miihur Allah'in (Aliyyul-Azim) adina tipa tip uy-
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maktadir. Sayilan da 1130 dur. Allah daha iyisini bilir.
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(Ay kevkebi, giinii ve saatlan hakkmda
Bilgiler)

Ay Diinyamiz gogiinde bulunan ve beyaz renk-
te goriilen bir kevkeptir, Bu uyduya nisbet edilen
gun (Pazartesi) giiniidiir. Ay ile ilgili Burgta (Yen-
gee) burcudur. Vekil Melaikesi de Allah'in selami
uzerine olsun (CebraJl)dir. Ilahi guzel adlardan inti-

sabi olan adlarda (Ya RaJiman - Yarahimldir. Bu-
nun sayisi da 556 dir.

~

Ayin ozel giinii olan Pazartesi gtiniinde tasar-

fami§ oldugu her hangi bir igi yapmak igin, ige

baglamadan once Allah'tan Onun Vekil Melaikesi
olan Meleginden, tesbihde bulunarak yardunlanni
dilersin? t§e ba§lamadan once ve o i§i yaptiktan
sonra dahi bu tesbihi yazar ve ona gore Amel eder-
sin? Zira Ameller gartlara uymakla gergeklesir. Bu
§artlan tarn isabetle yerine getirenlerin tasarlayip

diledikleri igler Vekil Melaike yfiniinden tamamla-
mr.

Tesbihin TUrkce olarak Tarn metni ve anlami
§6yledir : — (Ey nurlarm Nuru! Ey gizliliklerin

Bilgini Kahhar, cebenit, Kudretli olan Allah'im? Bu
Mmnet ve Hamd sanadir? Miilk, Beka, Sonsuzluk,
giizel Adlar sendedir. Var olan tek Allah sensin?
Ey her mekanda varhgi bulunan Allah'im, Ey giig-

lii Kudsi olan Allah*im, Ey her geyi yoktan var
eden, her yerde hazir ve nazir bulunan, gu<;lu

f
ceb-

bar yiicelerin yiicesi, Ey her §eyi (ol) kavliyle ya-

radan, yarattiklanna her §eyi ihsan edip bagi^la-

yan Allah'im, Ey giizel adlarin sahibi Senden §u
i§imin yapilmasini istiyorum, bu duami kabul et?

Ey Vekil Melaike Cibrail? Mekani yiikseklerde

bulunan o Azametli bina sahibi hormetine, Dunya
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gokiinde bulunan su ilahi (Hay ve Keyyura) ve

giizel Adlar hormetine, tek olan Allah sensin? Ey
hergeyin iistimde ve yukseginde llahi varhgimn in-

celigi bilinmeyen, hie bir zaman uyumayan, dalgm-
hgi olmayan Allah'im! Beni bu i§imde ba§anh kil?

Nusrete eri§tir? Davetimi kabul et? Her §eyi yap-
maga senin guciin yeterlidir.

Sana, gelince Ey cibril! Bu ay kevkebinin giinii

olan Pazarteai giinii ve saatlan hormetine benim
bu hacetimi yerine getir.) diye yazar, boylece di-

lekde bulunursun? Allah'm izniyle i§in gorulmlig ve
ger§ekle§mi§ olur.

§ayet Ayin bu giinttnde bir sava§ i^inde bulun-
dugu ntakdirde eline alacagin bir avue topraga kar-

§i (Fecir) suresini okur du§manin yuzttne dogru
firlatip attigin takdirde diigman yenilerek gekilir.

Bunun binek hayvanma gelince, dogurmayan beyaz
bir inektir. Bunun agaci da bati islam bolgelerinde

bulunan (Hikir) denilen agagtir.

Giiniin bu saati, denizde ve karada yapilacak i§-

ler icin en iyi baglangic saatidir. Ay, beyaz goriinen

bir uydudur. Tabiati, yaradiligi guzeldir, Diinya go-

kiiniin bir uydusudur.

Bu giiniin ilk saatmda yolculuk yapan bir kim-
se yorulmadan mal sahibi olur. <piinku Ay, }y[r

naktan diger konaga auratla intikal edip geger, ha-
reketinde siirathdir.

Bu ilk saat kiginin nziklanmasi igin en uygun
bir saattir. Ozellikle bu aaatta sogunlukla goriiliip
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yapilacak i§ler gunlardir: Ekin ekmek, ticaret ve
yolculuk maksadiyle gemiye binmek, gibi iglerle n-
zik peginde koganlar, yorulmadan, i§i bir kesintiye

ugramadan kaaamr mal sahibi olurlar. Ve yine bu
aaat kadmlann yanina sokulma, yani gonul isjleriy-

le ugrgmak igin en iyi ve uygun bir saattir.

Izkar adh kitapta Ay hakkinda §6yle bilgi ve-

rilir : Bu Uydu birinci felekden cikar, her bur$ta 2

ve 1/3 giin kalir, gokun biitiin katlanna 28 veya 29
giinde ugrayarak ge§er.

Bu uydu ile iHskisi olan sifatlar §unlardir: Acia-

lik, zayiflik, korkaklik, cekingenlik, yalan haberler,

giybet, fitne fucurluk, duyulmasi ho§ olmayan sey-

ler, hastahk, yapilacak iglerde surath ve guchi ha-

reket etmek gibi sifatlardir.

Giinun bu saatinda yapilacak uygun iglerden,

Denizde yapilacak yolculuk, gemileri gereken alet-

lerle donatip yola hazirlamak, geminin boyanmasi,
ok ve direklerini yerle§tirmek, gemi diimenini yeri-

ne koyup hazirlamak, yelkenleri baglayip gemiyi

harekete hazir tutraak, gemi aletterini almak ve sat-

mak, bu ve buna benzer i§ler i$in bu giinun ilk sa-

ati en iyi ve uygun bir saattir.

Haber Saati adh kitapta ay hakkinda goyle

bilgi verir: Ay beyaz ve parlak bir kevkeptir. £hki§

yeri okiiz ve yengec. burclandir. Bu uydunun giinii

olan jpazartesi giinii ipindeki ilk saatta. miihiir. yu -

ziik gibi geyler yapmak igin en uygun ve iyi bir sa-

attir. Bu muhtirleri dort koge giimiigten yapar gu

adlan da Uc, satir halinde uzerine yazarsm? gayet
Ay okiiz burcundaki gerefli basamaginda bulunur-

ken (yani siireyya toplulugu duragmda) yani se-

kbanci derecede ise (bazilan buna altinci derece der-

ler) hazirlamig oldugun muhrun ic.ine tic, satir ha-
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linde asagida gosterilen adlan yazarsin? Butusi-
fnin kullanalmasi gerekiyorsa bunu Misk ve kafur-

la yogrulmus, Mumla kaplarsin ve yaninda ta§irsm?
B&ylece iglerindeki bagaridan hayretler iginde ka-
nrsin, ne istemig isen elda elmltf olurmm ? —
Muhure yazilacak yazi sureti §6yledir :

t r h « * I

§ayet biri sana bu saatta bir sey sormaga gel-

mis ise ona : — Bir fakihi, veya Allah'tan bir di-

Iegi oldugunu, veya kadinlan ilgilendiren bir sey
dusundugiinii, veya bir yolcuyu sormak istedigini,

veya bir yolculugu soracagini soylersin?

Ozellikle guniin bu saatinda veya her hangi bir

saatmda, Ztihre, miisteri ve Ay uydulannm bu sa-

atlannda ilk yolculuga gikanlar murad ve arzulan-
na erismis. olurlar. Zira bu ilk saatta ay kendisin-

den birer kans. uzakta bulunan iki yildiz arasindaki
konakta bulunur. Aym bu konaktan diger konaga
intikali sttratlidir. Her hangi bir kimse isini acele

ile yapilmasim isterse bu aaat vaktmi kollamalidir.

Zira bu saat niyyet edilen ise baglamak igin, mesela,
Ekin ekmek, yola hazirlanmak, gemiye binmek gibi

iglerin kolayhkla uygulanacagi bir saattir. Yorul-
madan ve hie. bir zarar ve ziyana ugramadan pa-
ra kazamriak icin en hayirli bir vakittir.

§ayet biri sana bu saatta haceti hakkmda bir-

sey soracak olursa ve bu soru bu saatin baslangicm-
da sorulmus ise ona : — Zahmet ve yorgunluk cek-

meden bu isin olacagini soylersin? §ayet soru bu
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saatin ortalanada sorukmis ise : — Bu hacetin hig

bir zaman gergekle§meyecegini soylersin? gayet bu
soru bu saatm sonlanna dogru sorulmus ise ona :

— Biiyiik yorgunluklar ve zahmetlerden sonra ha-
cetixiin olacagini soylersin?

§ayet biri bu saatta sana yeni elbise giyilmesi

hakkinda bir soru soracak olursa ona : — Ozellik-

le yeni elbise beyaz bir kumagtan yapilip giyilirse

viicudunun sihhat kazanacagmi, yalniz kendisinin o
giinkii nzkindan bir bagkasi suratla nziklanacagini

soylersin? ve bu saatta elinde bulunan hi? bir seyi

disan gikarma dersin? Zira haynm goremezsin? Ri-

zik yoniinden bu saat disarda zayif
,
i<jerde ise mem-

nuniyet verecek bir saattir. §ayet bu saatta eline

bir sey gecerse bu sana hayirh ve berekli olur

dersin?

§ayet biri bu saatta sana, yolculuk hakkinda
bir sey soracak olursa ona : — Bu saatin baslan-

gicinda yola Qikarsan, bu yolculugun hayir ve be-

reketini goriir, biiyiik kazan^lar elde edersin? §a-

yet bu yolculuga bu saatin sonlannda Qikarsan, bun-

dan sana hayu* gelmez, gikmaman daha hayirhdir

dersin, bu yolculuktan bir gey kazanamayacagm gi-

bi, muraduia da erisemezsin? dersin. giinkii Ay
hergiin bir duraktan diger duraga gecer Bunun Bur-

cuda kendisi gibi degisik yengeg burcudur. Bu sa-

at yukarda da soyledigimiz gibi Ekin ekmek, suyu
bulmak igin kuyu kazmak gibi i§lerde kolaylik ve ba-

san saglar. §ayet bu yolculuga gikmak istenilirse,

Beyaz renkte bir koyun kesip fakir ve miskinlere da-

gitilmasi lazimdir.

gayet biri bu saatta sana, alim ve satim i§le-

rini soracak olursa ona : — Bu saatin sonlannda

yapuacak alun ve satimda zorluklar Qikacagmdan
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bundan bir hayir ve yarar goremezsin ? Bu saatin

baglangicinda yapilacak alim ve satim igleri de son

aaatta yapilandan daha zyif geger
t
sadaka verecek

olsan dahi eline bir gey gegmez, beyhude yere yo-

rulmus. olursun? Yalmy. bu islerde zxyanin olmaz.

Ekin eMlmesi bu ve buna benzer irb so-

ru sorulacak olursa ona : — Bu igi bu saatin bas-

langici ve sonunda yaptigin takdirde, bu isin iyi

hayirli ve bereketli olacaguu soylersin? Besmeleyi

cekmesini unutmamasuu da hatirlatirsm? §ayet bu

is. bu saatin ortalarinda yapilacaksa, bir koyun ke-

silerek sadaka olarak fakirlere verilmesi gerekmek-

tedir. Boylece bu gibi ise bu saatui ba§langi$ ve

sonunda Allah adim anarak i§e ba§lamak Ekinin ve-

rimli olmasma ve ki§inin nruradma kavusmasina

hizmet eder. Allah daha iyisini bilir.

§ayet biri bu saatta sana, bir gaipten soracak

olursa ona : — Eu ki§inin pek yakinda belki de 4,

5 veya 6 gun sonra gelecegini soylersin?

§ayet biri 9ana bir kagaktan (firari) soracak

olursa ve bu soru bu saatm baslangicinda sorul-

mus ise ona : — Bu kagak kisinin sehre yakui ba-

ti kesiminde oldugunu oraya gittigin takdirde ve

Allah'm izni olursa onu orada bulacagmi soyler-

sin? §ayet bulamayip sekiz giine kadar domip gel-

mezse onun, akilh, seyh efendi bir kisi ile gbnde-

dereeegi haberi alir onun baska bir sehirde bulun-

dugunu ogrenir orada bulursun?

gayet bu soru bu saatin sonunda sorulmus. ise

ona :
— Nerede oldugunu ve nereye gittigini bil-

miyorum dersin? Allah daha iyisini bilir.

Mecmu adh kitap bu konu hakkmda soyle ya-

zar : — Kagak kisi evden ve sehirden bir yone git-

mistir, Onu bulmak istersen acele et? §ayet yedi
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giine kadar donmezse veya onu bularaazsan, izini di-

ger bir sehirde aramalisin? Zira kendisi tahsilini

yapmak igin ak sack birisinin elcisi veya koleaiyle

sana bir haber gondererek gumuge benzer biraz

harchk isteyecektir, dersin?

gayet bu ka^agin korunmasi igin senden bir

yazi veya tilsim veya davet yazisi istenirse ona :

Bir kagit iizerine Besmeleden sonra Resuliillah

Efendimize selat ve selami yazdiktan sonra altma

§u adlan yazar evinin esintili bir yerinde yedi gun

asmak suretiyle ve Allah'm izniyle kagak kendi-

liginden cikip donmiis. olur.

Tilsim §6yledir :

§ayet biri bu saatta sana eline bir §ey gegip

gecmiyecegini soracak oluraa ona : — Eline bir sey

gececegini, yalniz maksad ve muradina erisemiye-

cegini, sdylersin? Zira bu soruyu soramn, hirsli go-

zu doymayan yalanci bir kisj. oldugumi, arzulamis

oldugu geylerden az veya bazi seyler kazanarak
'

kismen de olsa muradina erigir dersin?

§ayet bu saatta sana bir define hakkinda bir

sey soracak olursa ve bu soru bu saatin ba§lan-

gicinda sorulmus. ise ona : — Bunun beyaz ve su

sekilde bir define oldugunu soylersin? —

§ayet bu soru bu saabn ortalannda sorulmus.

iae ona :
— Bu bir yola benzemektedir, evinde bir

sey yoktur, ancak komsulannin sende nazan ve

kiskancligi vardir, bu $ogunhikla biiyiik bir biiyii-

103



ye benzemektedir, belki de bir gomiilu bir sihirdir.
Evinin bahgesinde biiyiik bir agacm altinda gomu-
ludiir, §ekli de §6yledir dersin?

{':)
m

§ayet bu soru bu saatm sonlannda sorulmug
ise ona : — Evet evinin ifiinde gomiilu bir §ey
vardir, yalmz bu define Tusimiyle ibrlikte gomii-
liidur, yeri de evin bati yonundedir. Veya bu evde
ve eve yakin gomiilii bir sihir veya bugu vardir.
§ayet bunun yerini dikkatle aragtiracak olursan
bulursun dersin?

Bu guniin ilk saatmda bagn§an kurbagalann
nedeni aorulacak olursa ona, yolda olan bir Maiden
bir haber alacagim veya bir hirsizlik olayim duya-
cagini veya uzakta bulunan birinin sana gelecegi-
ni, veya yalan ash olmayan bir haber alacagim,
veya serseri ba§i bo§ oianlann yaptiklan bir
ogrenecegini, veya bir yemege davet edilecegini bu
ve buna benzer haberleri alacagim soylersin?

§ayet biri bu saatta zamanin hukiimdarunn
durumunu soraca kolursa ona : — Bu hiikiimdar
yumugak ba§h akil ve irade sahibi olup isi gikii
memleketinin isini ve halkinin kalkuimasini dii§iin-

mektedir, bundan ba§ka hie. bir gayesi ve dusunce-
si yoktur dersin?

§ayet sana Padi§ah gibi zihnen yorulan veya
kendi iglerinin iyi gitmesi icin ne gibi bir ilacm
luzumlu olacagi sorulacak olursa ona : — §u ad-
Ian bir kagida yazar iistunde tasunasini soylersin?
Boylece zihni bu gibi dusiince yorgunluklanndar?
uzaklasip kurtulmug olacagi gibi memleketin duru*
mu da iyi bir ortama girmis olur dersin?
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Yazilacak yazi sureti goyledir .

Bismillahirrahmanirrahim, Arap ve Acemin
Efendisi olan yiice Peygamberimize selat ve selam-

lar olsun. — . ^

Ey Allahnri, bu azametli ilaM adlar hormetine fi-

lan oglu filana yardimci ol? Her§eyi yapmaga an-

cak senin giiciin yeter, Sen her geyden haberdarsm,

Senden yardim isteyenler baganli ve kazanch gi-

kar, sana giivenenler dogru yolu se§mi§ olurlar. Sa-

na bir hacet ve emrini dani§anlar kazanch Qikar-

lar, filanca kadmm oglu olan kulun filana zaran

dokunacak her tiirlti du§iince megguliyet ve kfitii-

luklerden kurtanp Qikarmani dilerim.

Bu ad ve duamn altma da §u Ayetleri yazar-

sm : (Feinne Maal iisri yiisra) ikinei Ayet : (Ve

refana leke zikrek) Uguncii Ayet : (Hifzan - Zali-

ke takdiriil azizul Alimi) dordiincii Ayet olarak :

(Vellahii rain Veraihim Muhit - Bel httve kuranon

Mecid - fi levhin Mahfuz).

Bu yazimn ba§langicta oldugu gibi sonunda

besmele ile birlikte Arab ve Acemin Efendisi olan

yiice Peygamberimize selat ve selam yazisi ile bi-

tirmig ohirsun? Allah daha iyisini bilir.

Sayet bu aaatta sana Sehrin Hakimi veya ka-

disimn hal ve durumunu soracak olursa ona : — Bu
Hakimin anlayish, Bilgin

t
Giinahtan kacman, Ada-

letli, iyiligi emreden kotiilugii yasaklayan haklan

hak sahiplerine veren bir ki§i oldugumi soyledikten

sonra ona §u Ayetleri okumasmi soylersin? Ayet-

ler gunlardir ; (Vema tevfiki Ilia billahi Aleyhi te-
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vekkeltii ve ileyhi Unib) ve yine : (tnnellahe Maal-
lezine - tteku Vellezine horn Muhsinun).

§ayet biri bu saatta sana bulundugu sehrin
halini soracak olursa ona : — Bu gehir guzel ve
garjn bir sehirdir yerle§ip oturmaya elverislidir.

Ehalisi hayir sever dogru kisilerdir. Yalniz bu se-
hirin ileri gelenlerden, herkesce tanman ve sevilen
vezir rutbesinde veya taninmig biiyiik bir bilginin
oldiigiinu soylersin?

Birbirine hasim olan iki sehir veya iki mem-
leket hakkinda sorulacak soruya da : — Bu iki

hasim iilke veya sehir sakinleri kesinlikle birbiriy-

le grpisacaklardir, Bunlardan biri digerini yene-
cektir. Fakat anlasmalan igin araci olarak aralanna
biiyiik ve akilh bir sahsiyet girecek oniari bansti-
racaktir. Boylece bu kavga da sona ermis olacak-
tir dersin?

§ayet sana bu savasin care ve ilaci sorulacak
olursa ona : — §u adlarla birlikte su Ayetleri ya-
zar verirsin? O da bu yazi ile diismana sokulsa da-
hi, onu goren dii§man baska birine yonelerek on-
dan uzaklasir, boylece bu kisi bu savastan zarar
gormez dersin? Yazilaeak Hak Taala'nin Adlan ve
Ayetleri sunlardir : m

(1)

2. nci Ayet

(1) 4, ncii sure - 127. nci Ayet - Nisa
(2) 4. ncii sure - 34. ncii Ayet - Nisa
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3. ncii Ayet ©C^^jft^J f&>\

4. ncii Ayet

Bu Ayetlerin altina da §u ilahi adlar yazilir :

Yukandaki Ayetlerin Turkce anlami goyledir :

1. nci Ayet : — )Sulh) yani anla§ma ve ba-

ng hayirhdir. Nefisler kotii olan cimrilikten aynla-

mazlar.

2. nci Ayetin anlami : — Allah onlari uyu§up

anlagmada baganh kilar.

3. ncii Ayetin anlami- : — Biz iyilik etmekten

ve aralarim bulmaktan ba§ka bir §ey istemedik,

derler.

4. ncii Ayetin anlamina gelince : — Benim

muvaffakiyetim ancak Allah'm izin ve inayetiledir,

ben yalniz ona giivendim
l
her hususta donii§umde

ona olacaktir. buyurur.

(3) 4. ncu sure 61. nci Ayet - Nisa

4() 4. ncii sure 86, nci Ayet - Hud
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icecegi sorulacak olursa ona : - Bu topluhik ye-mekle icmekle ugragmaktadir, bundan baska birseye ^htiyaglan yoktur. dersin?
gayet bin bu gimttn ilk saatuida sana gebe

bir kadmm ne doguracagim soracak olursa ona— Biraz zahmetten sonra bir erkek cocuk dunva-ya getirecektir. §ayet bu soru bu saatin sonlannda
soruhnus ise

: - Bir kiz cocugu diinyaya getire-

Mecnm adh kitapta sdyle yazar : _ Hamilekadmm kanundaM cocuklardan biri erkek biri fast
olarak ikiz doguracaktir. Bu kadmm karnmda cin-
lenn yeli vardu-. Buna sebepte bu kadimn vakin bir
zamanda denizden veya bir biiyiik agacin altinda
otururken veya ates yanan bir yerde bulunurken
bu yeli aldigmi, veya bir yagmura tutuldugunu ve-
ya kiakanc. birinin kuwetli nazan degdigini yag-
mura tutulup islandigmi, veya bu su ile yikandigi-
m, bu sebepledir ki bu yelin iemde yorlesmig oldu-
gunu soylersin? Bunun da ger^ekten llaci vardir
dersin? diye yazar.

Bu gibi hastanin ilaci sorulacak olursa ona :— Bir Hindistan Cevizi ahnir, agir bir vasita ile
bir kez olmak iizere bu cevize kuwetlice vurulur
Ceviz kinldigx takdirde vakit geeirmeden suyu ali-
narak uq kez okunur ve Hamile kadina icirilir,
Allah'in izniyle kadin da dogumunu kolaylikla ya-

Ve yine dediklerine gore Hindistan cevizinin
i$i rendelenerek sikilmak suretiyle suyu alinxr Ha-
mile kadina icirilir, sayet kadin hasta ise

t
iyitegir,

108



zor dogum yapiyorsa dogumunu kolaylikla yapar,

diye yaaahdir.

§ayet biri sana bunun sadakasini soracak olur-

sa ona : — Biraz icme suyu almarak kaynatilir,

bu suyla yenecek hububat danelerinden bir yemek

yapikr, fakir ve yokaullara yedirilir. Sonradan bi-

raz tath ve biraz da toprak alinir fakirlerin elini

yikayip temizledigi sudan da bir miktar alinarak

karistinlir. Zahid ve Arif olan olmtis. bir kisinin me-

zarmi niistiine birakilir, bu suretle Allah Taala

senden bunun bereketini kabul ederek ve yine o
nun izniyle hasta gifa bulur dersin?

gayet bu saatta biri sana, kaybolmua bir gey

hakkmda soracak olursa ve kaybolan nesnede

bir hayvan gibi canli bir sey iae ona : — Kaybet-

tigin bir hayvani bulacaksin. §ayet kesilip yenmis.

ise onun izlerini gdreceksin? Kaybolan nesne esya

ise, onlai bulacaguu soylersin?

§ayet biri sana bu saatta kisir bir kadimn

dogurup doguramayacagmi soracak olursa ona :

Bu kadinm dogurmaz, eiinku karninda iisiitmeden

olan cinlerin yeli vardir, bu sogugu yagmur altin-

da kahp lslanmasuuian veya, yakininda bulunan bir

kuyudan alimstir, bunun icm bir koyun kesilerek

sadaka olarak fakir ve yokaullara verilmesi gerek-

tir, belki de Hak Taala onu bu sadakanui bereke-

tiyle kiairliktan kurtanp hamile kalmasina yardim-

ci olur dersin?

§ayet biri bu saatta sana, Qok cocuklu bir ka-

dinm dogurmamasi iqm ilacinin ne olabilecegini so-

racak olursa ona : — Cumartesi giinu kusaga ben-

zer ince ve yumusak bir geyik derisi par^asi ali-

nir, misk ve zaferanla su Hahi adlan bir kagida

yazar bu derinin ortasma yerlestirilir vucudunun
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yukan orta bir kismina, baglayip tasimasim soy-
Iresm? Allah'in isniyle o kadin artik hamile kal-
maktan kurtulur dersin? Yaa ve dua sureti SOy-
ledir :

9 '

§ayet hasta kaduun ne yiyecegi ve ne
gibi geyler iSecegi veya bunun ilacinm ne ola-
bilecegi sorulacak olursa ona : - gini bir fincan
iQine besmeleyle birlikte §u adlar yazihr, icine ic-
me suyu konur, yazi silinince bu su haataya. igiri-
lir, dersin? Bu dua ve yazinm sureti soyledir :

***** t

M, Af
ayet bu saatta ™a Hamile dul bir kadinin

Nikahi hakkinda bir gey sorulacak olursa ona
Bu mkah isi olacaktir. Yalniz kadm dogurduktan
sonra olecektir. Qocuk ise §asi ve olu dogacaktir
dersin Allah daha iyisini bilir.

gayet biri bu saatta sana, kansmm kendisini
sevip sevmedigini soracak olursa ona : — Kansi-
tim kendisini cok sevdigini sonsuz sedakatle ken-
disme bagh oldugunu, her arzu ve istegini yerine ge-
tirecegini soylersin?

- gayet bu soru Dost ve yakinlar igin sorulmu§
ise ona

: — Yiiziine karsi seni sever goriindukle-
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rini, arkandan ise aleyhinde konusup senden nef-

ret ettiklerini soylemektedirler dersin?

Sayet bu soru kole ve cariyeleri igin sorulmus

ise ona : — Bunlarin kendisine karsi kotii niyyet

beslediklerini, Allah seni onlarm serrinden koruma-

sini ve onlara karsi galip getirmesini soylersin?

§ayet biri bu saatta sana denizde ve karada

avlanan kisilerin hal ve durumunu soracak olursa

ona : — Bunlar fazlaea bir gey avlamadan done-

ceklerdir dersin?

gayet avciligm tilsimmi soraca kolursa ona :

— Su adlan bir kagida veya beyaz bir kursun pla-

kaya yazar av torbasina, veya munasip bir yerinde

tasimasini soylersin? Bu tilaim yazismin sureti

§6yledir :

Ve yine bu saatta sana bir hastanin durumu so-

rulacak olursa ona : — Bu hastaligin Basur memu-

lerinden, kann ve Mide gazlanndan ileri geldigini

hastanin basi icten zonkladigmi, vucudunda sertlik

ve katihk duydugunu, bu ve buna benzer hastahk-

larm nazardan ileri geldigini soylersin? §ayet hasta

kulaklanndan gogsiinden sikayet eder, karmnda

gazlarin dolagtigini duyar, viicudunun mafsallan

acir, gozleri kizanr agnrsa bu hastaligin cinlerin

nazanndan oldugunu ve bu nazar degmesi bir aga-

«in altinda bulunurken isabet ettigini soylersin?

Senden bu hastaliklann ilaci sorulacak olursa

ona : — §ayet hasta erkek ise Beyaz bir Tavuk ve-

ya horoz kesilerek sag kanadi ahnarak, kara biber,

az nebati yag, kuzbera, dane biber yumurta sansi

ve bir miktar Zencefil eklenerek pisirilir hastaya
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yedirilir Allah'm izniyle hasta §ifa bulur. Sonradan
kesileu hayvanin boI kanadi siyah bir kediye yedi-
rilir, hayvamn diger kisimlan, da ana ve babasi ol-
mayan, veya anasi olup ta babasi olmayan veya ba-
basi olup ta anasi olmayan bir fakire verilir. Veya
yedirilir. Bu yemegi yiyen fkirlerin elierini yikadik-
lari su ziyan edilmiyerek alinxr, bir $ini kase igine
konur, aynca (Kureys Suresi) ve (Kafirun) sure-
leri bir kagida yazilarak yagmur veya igilecek bir
suyun bulundugu kaseye atihr, yazilar silinince de
bu su hastaya isirilir, bu Sudan arta kalan da fa-
kirlerin el suyu ile kanstinlarak bununla ayak gez-
meyen veya basmayan bir yerde hasta yikanir. Son-
radan su harfler yazilarak biraz saluzla birlikte,
nebati yaga bulanarak hastaya tiitsu yapilir, bu
tiitsii igi gece veya gundiiz olabilir. Bu gibi hasta-
ligin sizi ve acisi sirtm ortasinda, kalpte, viicudun
her yoniinde duyuldugundan, bu kisinin iginde faz-
la balgam bulundugu anlasihr. Bu sebeple hergiia
igin hastaya sahaz Qignetilir veya yutturulur, hasta
yatiyorsa gignenen bu sakiza biraz biber katinr,
bu gibi hastahklann seyri agir oldugundan hasta
erkekse olmesinden korkulur, kadin ise Allah'in iz-

niyle sifa bulur.

Tiitsii yapilacak yazi ve dua ornegi soyledir :

Jb

(tricar) kitapta bu ilag hakkrada soyle bir
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aQiklama vardir : — Kesilen horoz veya tavugun
sol kanadi aluur adet iizre malzemesiyle pigirilir,

ayrica misir unundan ii§ somun yapilarak bu soi

kanad Uc. erkek gocuga yedirilir, yemekten sonrs,

bunlann ellerini yikadigi su alimr, diger bir su ile

karigtirilarak bununla hasta yikanir, Allah'm izniyle

hasta sifa bulur, diye yazihdir.

Boyle bir hastaya ne gibi bir ilac. icirilecegi so-

rulacak olursa ona : — Bir gini kase alinarak igine

(Kureys ve Kafirun) sureleri yazihr, sonradan ayn
ayn tig kuyudan su alinarak bu keseye konur, ya

zilar kendiliginden silinince bu su hastaya igiriiT,

geri kalan su ile hastanm butun viicudu yedi gun
sure ile bu su ile silinir, Allah'm izniyle hasta sjfa

bulur.

Bu hastahga karsi ne gibi bir tutsii yapilacagi

sorulursa ona : — Bir kagida sureti asagida gos-

terilmis. olan yaziyi yazar, agag sakizi veya cava sa-

kizi ile birlikte gunde bir kez olmak iizre yedi giin

arka arkaya hasta bununla tutsulenir. Ayne". her

giin icin biraz peynir almarak kefaret olarak ye-

digiin arka arkaya siyah ibr kediye yedirilir, Al-

lah 'rn iyniyle hasta §ifa bulur.

Tutsii yapilacak dua ve yazi sureti soyled^r

(Mendel) adh kitapta bu hastaligin tedavisi

hakkmda sdyle bir agiklama vardir : — §ay^t bu

haatalik bu saatin basmda sorulmua ise, bu hasta

hgin sitmadan ileri geldigini sSylersin? Zira bu-
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nun izleri hastamn icinde yani karmnda olan sey-
lerden anlasihr, veya bu hastaya kuc,uklugimdfi na-
zar degdigini bir tilsim yazilarak bununla tei* i

edilmesini soylersin, bu haatahgin seyri ve izleri
goyle olur, eUer ve ayaklann, soguktan titredigi,
hastada sicakligin fazlaca ylikselecegi goruliir,

Bu gibi hastalik bu aaatui aonuna dogru so-
rulmus ise, hastamn karnindan sanci duydugunu,
zira kannda san su, balgam ve safra ile kanamis
oldugunu, hastanui susayacagim, halinin degisece-
gini, bunun care ve izalesi de

f Allah'in izniyle
topluca bir ilag veya topluca yazih bir tilsim ha-
zirlamak suretiyle sifa bulacagim soylersin? Ya-
zuacak toplu tilsimin suya atilarak, yazilar silia-

dikten aonra haataya ieirilmek suretiyle verilecegini
soylersin? Tilsim soyledir :

(BUsmUlahiirahmaiiirraltim, Elhamdii Lillahl
ralihil-Alemiii, Essalatu ve aselamu Ala Resulullahi
SaUallahu Aleyhi ve sellem,) yaziaim yazar sonra-
dan sirasi ile Ayetul kiirsi tolas, Mauzteyn, fatiha
sure ve Ayetlerini iicer ii{ser yazar, temiz su olan
bir kabm igine atarsm ve bu suyu hastaya ieirir-

sin? Sonradan ayni yazilar bir kagida yazilarak
hastanui uzerine takihr ve yine ayrica Kur'an su-
relerinden bir kac. surenin ilk ayetleri yazilarak su-
ya atilir, yazilar silinince bu su hastaya i§irilir.

Sonradan biitiin bu yazilan suret ve Ayetler bir ara-

ya getirilerek suya atilir, bu yazilar suinince, bu su
ile hastanui viicudu iic, gun sure ile silinir, Allah 'in

izniyle hasta sifa bulur. Allah daha iyisini bilir.

(Haber Saati) adh kitabda da bu hastalik hak-
kuida soyle bir ac.iklama vardir : — Boyle bir has-
taligi sorana, bunun kiskanckk ve yelden ileri gel-

digini soylersin? Bu hastamn kefarete ve Ezana
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ihtiyaci vardir dersin? Bunun kefareti sorulacak

olursa ona : — 14 (Men) (1) pirinc. kefaret ola-

rak bilinen bir kimseye verilir. Sonradan bir nevi

bitki olan (megduz) dallanyle birlikte (Melem

mevt) adli madde ahnarak ^ekiliTj hastanm tiim be-

denine suruliir. Allah'in izniyle hasta §ifa bulur.

Bundan sonra hasta icin siyah bir tavuk veya

horoz alinarak kesilir, bilinen malzemeyle pisirile-

rek ve bunun hastanm kefaretidir niyetile biraz

ekmekle fakirlere yedirilir, Allah'in izniyle hasta

sifa bulur. Sonradan bir kagida (Kureys) ve (Ka-

firun) sureleri yazilarak bir beze sarihr, hasta er-

kek ise basindaki sansi igine, kadin ise miinasip bir

yerine takihr. Bundan sonra bir eini kase veya fin-

can alinarak icine (Kureys ve Kafirun) sureleri ya-

zilir, icine fakirlerin eHni yikadigi su doldurulur,

yazilar silinince bu su ile hasta yikamr, Allah'in iz-

niyle hasta sifa bulur, yalniz hasta kadin ise, bun-

lar yapilmakla birlikte hastanm akibetinden korku-

lur. Allah daha iyisini bihr.

gayet biri bu saatta sana bir hirsizi soracak

olursa ve bu soru bu saatin baslangiemda sorulmus

ise ona : — Hirsizin beyaz kirmizi tenli uzun boy-

lu
f
giizel gozlii, bir goziinde kusuru olan evine ya-

kin bir yerde oturan bir komsudur? £alman malim

ominla eatismanla cikarabilirsin?

§ayet bu soru bu saatin sonunda sorulmus ise

ona : — Bu hirsiz orta boylu beyaz tenli guzel yiiz

ve endamh, biraz topluca, kimseden korkusu olttia-

yan hayasiz bir kadindir. Belki de yakin komsula-

(1) (Men) demek yerine gore degi§ir. iki katmandir, bir

katman 2,5 kilodur.
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nndan biridir, veya daima sana sokulan hizmetci-
lerinden biridir. Bu kadin ahlakan kotii zina isle-

yen, Allah'tan korkmayan ve tanimayan, bir ka-
dindir. §ekil ve sifati da soyledir : — Tatli dilli,

kurnaz, kin ve hainHk tasryan, yiizunde de bir izi

bulunan orta yasdadir. Bu sifat ve gekilde bir ka-
djni yakalayip sikistirdigin takdirde hiraizhgi orta-

ya eikarmi§ olursun? £alman mallar evinin iQinde,

belki de kapi e§iginin bir yaninda yesil renkte
baska esyalarla kanstinlmi§ bir halde durmakta-
dir. Bunlari Allab'in izniyle bulacaksm? dersin.

(Izkar) adli kitapta bu yocii soyle ac.iklar :— Hirsuza aid bu soru bu saatin baslangicmda so-

rulmus ise t bu hirsizm beyaz tenli, ytiartinde ve sag
goziinde bir yara veya bir kirmizilik izi bulunan ve
yine sirtmda bir yara ve yamk izi tasiyan biridir,

dersin?

§ayet bu soru bu saatm sonunda sorulmus ise,

hirsizm gebe veya erazikli bir kadin oldugunu, gal-
digi mallann, su bulunan bir yerde sakh bulundu-
gunu soylersin? QunkU (Ayin) bu gunii ve bu saati
yengeg burcu ile bulunacagi bir saattir.

(Mecmu) adli kitapta bu konuyu soyle a§ik-
lamaktadir

; — Bu soru bu saatin sonlarinda sorui-
mu§ ise, bu hirsizm orta boylu, guzel yuzlu vcudu
hastahkh bir kadmdir. Hie. suphesiz hirsiz budur.
Veya hizmetgilerinden veya komsulanndan ozel-
likle daimi olarak senin yanina teklifsizce girip qi-

tan biridir, bu kadm konuskan giizel dilli, kindar
hain birisidir, pesi birakilmayip zor kullanilirsa epey-
ce zahmetten sonra bu hiraizlik belli olur.

gayet biri sana bu hirsizhgin meydana Qika-
rilmasi igin ne gibi bir dua ve davetin yapilmasi ge-
rekli oldugunu soracak olursa ona : — §u asagida-
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3d adlari (Vakia) suresi ile yaazr riizgarli bir yere

asmasina soylersin ? Allah'in izoiyie QaUnan mallar

boylece bulunur.

Yazi sureti soyledir :

§ayet biri sana, kadinla cimaui giicunu ve kuv-

vetini nasil artiracagun soracak olursa ona : Bir

tavsan derisi iizerine su agagidaki yazilan yazar

verir, bunu sag koluna takmasim soylersin?

Bu yazi sureti de soyledir :

Ozellikle guniin bu saati, alim ve satim, girket

veya ortaklik kurmak, satji tiras. etmek igin en iyi

ve uygun bir saattir. Fakat yeni elbise giymek icjn

iyi olmayan kotii bir saattir. Ve yine bu saat, ekin

bigmek, bina yapmak ve bir yeri diger bir yer ile

degistirmeye yarayan iyi bir saattir ve yine bu saat

vucuttan kan almak (Hacimat) gahnip veya kay-

bedilen seyleri bulmak igin en iyi bir saattir ve

yine tevkif edilip hapis edilenlerin gabuk tahliye

edilecegi hayirh ve sevinc, verici bir saattir.

(Izkar) adli kitabda bu konuyu §oyle agiklar :

— §ayet biri bu saatta sana bir hastayi soracak

olursa ona : — Bu kisinin hastahgi hasettendir,

Bu hastanin bir tilsima ve kefarete ihtiya-

ci vardir dersin?

Bu tilsimin nasil olacagi sorulursa ona : — §u
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Ayetlerle su adlan yazar en sonunda besmele Ham-
dii selat yaasiyle bitirerek, bunu hastanin iizerinde
bir yerinde ta§imasini soylersin ? Allah 'in izniyle

hasta gifa bulur, Allah daha iyisini bilir.

Dua ve tilsimin gekil ve sureti soyledir :

Bu Ayetten sonra Besmele yazilarak su Ayet
yazihr :

Bundan sonra su Ayette ilave edilir :

Bu Ayetlerden sonra su Adlar yazihr :

(1) 42. nci sure - 33. ncti Ayet - gura

(2) 17. nci sure - 1. nci Ayet - Esra

(3) 34. ncii sure - 19. cu Ayet - Seha
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ttttttttttttutttutt

§ayet biri bu saatta sana, elinde ne gibi bir se-

yin bulunacagun soracak olursa ve bu soru bu saa-

tin ba§langicinda sorulacak olursa ona ; — Bu
saatta elinde bulunacak seyin giimii§ veya giimu§-

ten bir yiizttk veya giimus kmgi parealan, beyaz

ve siyah renkte kansik bir §ey olacagini soylersin?

Allah daha iyisini bilir.

§ayet bu soru bu saatui ortalannda sorulmug

iae o vakit ona : — Elinde bulunan §eyin yuvarlak

bir cisim oldugunu, ezik veya kink da olabilir, pa-

ra gibi, veya Misk gibi, kagit igine yerlestirilmis.

veya beze sarilmig bir geye benzedigini soylersin?

§ayet bu soru bu saatin sonlarma dogru sorul-

mus ise, elinde bulunan seyin kirmizi ve sari renk-

te oldugunu, QOgunlukla zernih gibi bir maddeye
benzedigini soylersin?

Bu saatta bu gibi sorulan soranin ig alemini ve

ne niyyette bir kisi oldugunu ogrenmek istiyorsan

ona : — Gumiise benzer bir sey sormak istedigini

soylersin? Boylece bu kisinin yalan konusan mala

diiskun haris bir kimse oldugunu, bu yiizden de-
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vamli olarak kansiyle kavga ettigini, hasta bir de
cocugu bulundugunu, bu hastaligin cocukta kiiQiik-
ken besikten diismekten ileri geldigini soylersin
Allah daha iyisini bilir.

(Ay uydireunun gunii olan Pazartesi giiniiniin
canlilarda) ve yapJacak i§Ierdeki etki ve

ozellikleri

1 — Bu gunim birinci saati sevismeye ve anla§-
maya yarayan en iyi ve etkili bir
saattir.

2 — : ikinci saati, ayirma, parsalanma
ve dagitmaya en iyi ve etkili bir
saattir.

3 — : iieUncu saati, sevismeye biriesme-
ye, anlasmaya en etkili bir saat-
tir.

4 : dordiincii ve beginci saati, dogns-
meye ve savagmaya ve bu gibi
hazirhklara en iyi ve etkili bir
saattir.

5 ~ : seytanlari ve cinleri baglamaya
en iyi ve etkiH bir saattir.

6 — : yedinci saati ise
t

ziyafet, davet
dua yazmaya en iyi ve etkili bir
saattir.

7 : sekizinci saati, nikah ve evlenme
iglerini gdrmege en iyi ve etkili

bir saattir.

8 — : dokuzuncu saati, big bir seyin ya-
pilmasina uygun olraayan bir sa-
attir.
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10

0 — onuncu saati ise, ayirmaya ve bol-

meye uygun olmayan bir saattir.

on birinci saati ise, alim ve sati-

ma uygun olmayan bir saattir.

11 — on ikinci saat ise Hukiimdarlarin

ve padisahlarin yamna girmeye

uygun olmayan bir saattir.

Allah daha iyisini bilir.

(Pazartesi giiniin Hastalananlar Uzerindeki

Hiikiim ve etkisi

1 — Bu giiniin birinci saatinda hastalananlardan

erkegin olecegi kadimn §afa bula-

cagini

2 — : ikinci saatmdan hastalananlardan,

erkek ve kadinin, her ikisinin iyi-

legecegini

3 — u^iincii saatta hastalananlardan

erkegin 61ecegini
(
kadimn yasaya-

cagini

5 be§inci saatta hastalananlardan er-

kegin yagayacagim kadimn olece-

gini

4 — dordiincii saatta hastalananlarm

hastahgi uzayacagi, her ikisinin

olecegini
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6 — : altinci saatta hastalananlardan
kadinin yasayacagini erkegin ole-

cegini

7 — : yedinci saatta hastalananlardan
kadin ve erkegin, iyUegerek sifa

bulacagim

8 — : sekizinci saatta hastalananlardan

erkegin olecegini, kadirun iyilege-

gini

9 — : dokuzuncu saatta hastalananlar-

dan ve erkegin hastaliklan uzun
siirmekle beraber her ikisinin iyi-

lesecegini

10 — : Onuncu saatta hastalananlardan
erkek ve kadinin hastaligi kisa

surmekle beraber her ikisinin iyi-

lesecegini

11 — : on binned, saatta hastalananlarin

uzun siirmekle beraber her ikisinin

sifa bulacagim

12 —
:

: on ilrinci saatta hastalananlardan
erkegin iyilesecegini, kaduiin ole-

cegini

Allah daha iyisini bilir.

§unu bilki Ay! (Mai, leyli, Unsadir) - Tiirk-

ce su anlama gelir : Ay sulu, karanlik ve di§i si-

fattadir.

Ayni seref sahibi olarak intisabi oldugu burgta
(Yengeg) ve (Okiiz) Biirclaridir. Ay her (menzil-
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de) konak veya durakta bir gun ve bir gece kalir.

L takribi olarak 2 1/3 gun tate. bu.

tun gok katlarun, yam devresinl 28 veya 29 gun-

de tamamlar.

gayet yaz baslangic. olan (Nevruz) Pa^arteai

sdbi bir gtble girmia olursa insanlann hal ye ha-

^tue^Tbir inkdap ve dejfciklikler gorulur.

Cebir senede Huktadarlann forsu ve ettosi za-

vdtar Ekin Mahsulu Mevsta sonunda azabr, on-

dan ^onra duzelir. Bu mevaimde fazla yap, olur,

*TanTda atesU hastabklar ve agnlar sogabr, bu

Xfebu 3enenin durumu bir teviyede gitmeyece-

fZ^X Zira insanlarm yagantaunda ve hare-

LSrfdTde deg^iklik beklenir. Yalan dolan ar-

tar ve ziraat fcleri fazla verimli olur. Yaln*

etolere zarar verici hagerat musallat olur, ozelhk-

"arTetkisi .ehlrlerin iki

Vinmda olan ekilmig alanlarda gorum^ Bu™™
SSS fazlaca hay. ve bereket olu,

durumu naokle^r. Bu sene ifiinde hatam ve mz

i"arm oltataden korkulur. Son bahann

.iddetli soguklaria birlikte tar y^
ve bir gokyeni hastauklar gorulur. §>ddeUi

soguklardan agaclarm donmaamdan korkulur.

Zira (Hawa) anamizla (Adem) babamiz bu

^ ryar^Uduar. Ay uydusu diinya gbkunde

S^LTve etkisini yaparak sene* —
l£

zira ayda Yengec bureu gib. au gib. dalgali ve de-

^Vel" e bir gunde AHanm sefcnu u«r>

ne ofcun^Nuh/peygamber
»tur_Bu^e



141 sayiyi kapsar. llahi giizel adlara intisabi da
(Ya Rahman - Ya Rahim) dir.
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(Styah bir kevkep olan Ziihal uydusnmm)

Gun ve saatlarinm canhlar uzerinde

etldsi ve bunJar hakkuoda

bilgUer

Zuhal kevkebi Yedinci gok yudizi veya uydusu-

dur, bunun bagh oldugu gun, giinlerden (cumarte-

si) gunudur. Bu kevkebin Burcu da Oglak ve Kova

burclandir. Allah'm Guzel Adlanndan (Ya Fetteh -

Ya Rezzak) adlarma intiaabi_ vardir. Bunun sayisi

da 797 rakamidir. Bu kevkebin Allah katmda Ve-

kil Melaikesi de (Kesfyail)dir.

Boyle bir giin icinde dii§unup tasarladigin bir

i§i yapmak icin once Allah'a, sonra da bu uydu-

nun Vekil Melaikesinden yardim istemelisin? Bu

tasarlami§ oldugun i§e baglamadan once ve i§inin

hitammda Tesbihi yazar okur oylece i§ine ba§lar

ve i§ini sona erdirirsin?

Bilindigi gibi Ameller gartlarla gerceklegir. Bu

gartlan yerine hakkiyle getirip yapanlarin tasarla-

mi§ oldugu i§ tamamlanmi§ olur. Vekil Melaikenin

tegbihi goyledir : Bu Arapca yazili dua, Turk harf-

leriyle goyledir : (Allahumme, tnmeke Elite -llahe-

lleri La ilahe iMp Hiivel Hayyttl kayyum, La tehti-

ziihii sinetiin vela nevm, Lehu ma iissemavati ve

ma filarzi, Ettahirul mutahherii Elmiibarekul el-

kudihisu, NuriisBemJivati vel Am, Alimul gaybi
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Ve§§ehadeti, Elkebirul Muteali, MufreciU AhvaJi,
Mustecibii-ssiiali, ZiU Celali vel ikram. Eseliike, En
te'miirii (kesfyaH) ve tusahhiriihu en yusaideni ve
yekirau fi Ameli... keza ve keza . . Ya fettab, ya
Rezzak! Zekertiike ve Melaifcetiike bihakla Meleku-
tike ve Samadaniyettike. Entel-MUteferrid fi sema-
vakhA Suphaneke La llahe Ha ente? Ecib daveti
ya Kesfiyail? Bilhakki isnril Azam, Allah Allah
Allah Elazim, Allah Allah Allah Elkerim, Allah
Allah Allah Bediti-ssmevati vel Am, Allah Allah
Allah Nuru-ssemavati vel Arzi, Allah Allah Allah
Elhayyii-kayyum, Allah Allah Allah El-ahadii-ssa-
medi, Alah Allah Allah Ziilceleli vel ikram. lUa ma
kiinte avni fi haceti keza ve keza?...

$ajet bir sava? jffrwte bitiunuyvrsamz btz tes-
bihi okuduktan sonra (thlas) ve (Mauzeteyn) su-
relerini aveuna aldigm siyah topraga kar§i okur
du§mamn yiizune dogru savurdugun takdirde, Al-
lah'in izniyle dii§man yenilerek gider. Bunun agaci
(Ekib) dedikleri dar govdeli bir aga^tir. Bunun
binek hayvani da, siyahh beyazh bir tekedir.

Bu saat dugmani vurup yenmek icin en uygun
ve iyi bir saattir. Zuhal kevkebi siyah renkte olup
yari yanya oynaktir, siyahkgi gayet tatli ve gii-

zeldir. Bunun igin bu kevkep daimi olarak ugursuz-
luk ta§ir, zira hareketi dagmik yan yanya oynak-
tir. Boyle bir giinde yola ^ikanlann Akibeti kotu-
diir. Denizde ise batip gider, karada ise bir felaket-
le kargilagir, boyle bir giinde ve saatinda, yeni el-

bise giymeraeli ve ismarlayip bietirmemelidir, aksi
takdirde bunlan ya fareler didikler veya bir kazaya
ugrayarak yanar elinden eikmis olur. Ve vine bu-
giin ve bu saatmda his bir §eyi diger bir geye ka-
tip kangtirma? ve hi§ bir kimse ile ortak olma?
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Iki dargin kigiyi de bangtirmaya kalkisma? Ka-

dinlarla kavga etme? Hiikiimet ba§kanlannin veya

hukiimdarlann yamna girme? ve yine alim ve satim

isiyle ugrasma, bir sey harcama? Elinde bulunan

bir mali eliitden critarma? Gemi ve gemicilik is-

leriyle ugra§ma, Gemilere Ait Ara$ ve geregleri

boyle bir giinde ve bu saatta gemilere yukleme?

Yolcu ve kacak kigileri, kereste gibi biQilmis. mal-

lan Gemiye sokma? Ozellikle Gemi ve Gemicilige

aidiyeti olan i§lerden uzak kalmaya bak? Dargm

oldugun bir kadim kendine zorla biigii ile baglama?

Zira biigu ve fal makbul olan bir ilim ve imiel de-

gildir. Qiinku araniz agik oldugu igin ayrilmcaya ka-

dar boyle bir seye tegebbus etme?

Bu giinun ilk saatinda Ekin Ekmek, Agac. dik-

mek gibi igleri yapma? Zira bunlan yer kurtlan ve

hasereler yok edip gdturiir, boylece kendini de bos

yere yormu§ olursun? Ve yine bu giinde ve bu sa-

atta para kazanmak icin tasarladigm bir isi yap-

ma? Zira bu saat kotu isler igin elveristf uygun bir

saattir. Mesela: Kan kocania aynlmalan, kur-

duklan yuvamn yikilmasi, ordulan savas igin yii-

riitmek, harb ve dogUs arac ve gere^lerini bu mak-

satla hazirlamak gibi istere uygun bir saattir. Ve

yine kotii islerden, kale yikmak ev yikmak gibi i$-

ler bu giiniin ilk saatinda yapilir.

Bunun icmdir ki boyle bir saatta bina yapma-

ya baslamamah, baslandigi takdirde bir cok zor-

luklar dogar, belH de Qalisan is^ilerden bir ka^i

olecegi gibi, yapilan bina da yikilmi? olur. Ozet ola-

rak denebilir ki, bugimun bu ilk saatinda hayirli

ve iyi i§ler yapilmasi tavsiye edilir.

(Izkar) adli kitapta Ziihal Kevkebi hakkmda
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su tamamlayici bilgi verilir, soyle ki : — Zuhal
Kevkebi, dordUncii felekten «ikar

(
bamlan da 6. nci

veya 7. nci felekten ciktigini soylerler. Boylece her
Bur§ta 2,5 sene kalir, biitiin feleklere ve gok kat-
lanna 30 sene siire ile ugrayip gec,er.

Bu kevkeple baglantisi olan sifatlar sunlardir :

— Ahmakhk, Cehalet, korkakhk
r

cimrilik, kin,

yalan, kalleglik, gevezelik, geri zekalik, tenbeilik,

dert, ziyan gibi aifatlardir.

Bu sene iginde yapilmasi uygun isterden sun-
lar vardir : Define ve hazineleri gomiip saklamak,
verilen gizli emirleri saklayip fas. etmemek, su ci-

karmak icin kuyu kazmak agag dikmek igin gu-

kur agmak gibi iglerdir.

Ve yine ikinci kez §unu tekrarlayalim ki, bu
giiniin bu saatinda bir yapi yapmaya veya bir seyi

diger bir seye katmamaya dikkat etmelisin? ve yi-

ne siinnetci ile siinnet edilen goeuklan ntemizligine

dikkat etmelisin? Bu uydu siyah olup gikis. ve kia-

metini Kova Burcundan alir.

§ayet giiniin bu saati bu burgta bulunurken
miihiir ve benzeri gibi bir seyler yapmak istersen,

Cumartesi gunttnun bu ilk saatmi kollamahsm?
Demirden dort kose bir plaka yapip icine asagtda

gosterildigi gibi iig satir halinde §u adlan ve ya-

zilan yazmalism? ve bunu mumla kapamalism? §a-

yet bu yaptigin Muhiirle bir is yapmak istedigin

vakit, mesela : Halkin sana bir seyler vermesi, se-

nin yoniin tutmaya eglimli olmasi bu ve buna ben-

zer diisunce ve isjerde bu plakayi kullandigin tak-

dirde, bu koruyucu miihiir seni her tiirlii dti§man-

hktan korudugu gibi seni hayret ve dehsetlere dii-

surmii§ olur. Boylece hie. bir kimse seninie ba§

edemeyecegini gormu§ olursun?

128



gayet biri bu saatta sana soracagini aQiklamaz-

sa ona : — Devlet islerinden veya gomttlti bir de-

fineden veya bir hastahktan, veya bir tutuklu hak-

kmda bir seyler sormak niyyetinde oldugunu soy-

lersin? Allah daha iyisini bilir,

§ayet biri sana bu saatta bir hacetini sora-

cak olursa ona : — Bu hacetin gereeklesecegini,

soylersin? Bu saatin sonunda sormus. iae, bu ha-

cetin olmayacagini anlatirsin?

gayet biri bu saatta sana yolculuk hakkinda

bir sey soracak olursa ona : — Bu yolculugun ta-

mamlanmayacagini ,
veya zorluklarla tamamlanaca-

gini soylersin?

§ayet biri bu saatta sana Ziraat isleri hak-

kuida bir §ey soracak olursa ona : — Bu saatta

yapilacak bir isten hayir ve yarar gelmiyecegini

ziyandan gayri bir kazanci olmayacagini soyler-

sin?

gayet biri bu saatta gemiden mal cikanp qi-

karmayacagini soracak olursa ona : — Gemiden bu

saatta hie, bir mal gikarmamasini, aksi halde §i-

karacagi malm telef olarak elinden gikacagmi, ve-

ya bir kazaya, mesela su ile lslamp bozulacagini

soylersin?

§ayet biri bu saatta sana, yanmdaki bir kirn-

seyi sanat ogrenmesi igin hangi ise koymasini so-

racak olursa ona : — Demir islerinde veya keres-

tecilik, marangozluk gibi iglerde salismasini ve bu

gibi isteri yapanlarm yanma koymasim soylersin?

gayet biri bu saatta sana bir savagtan veya

kotii bir haberden veya bir musibet ve felaketten

veya bir olum haberinden soracak olursa ona :

-~ Bu haberlerin dogru ve gercek oldugunu s6y-
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lersin? Fakat sevincli bir haber alinmis ise bunun
yalan uydurma bir haber oldugunu soylersin?

gayet bu saatta sana kan koca veya iki hasim
arasinda bir barismanin olup oLmayacagini sora-
cak olursa ona : — Bu Haberin Asil ve esastan
uzak yalan bir haber oldugunu soylersin?

§ayet bu saatta sana Kurbagilarm bagngma-
sinin sebebi sorulacak olursa ona : — Bir oltim
haberi veya ibr fitne kansiklik baslayacagini ve
yine birbiriyle anlagamayan kan kocanui aynla-
cakianni bildirmektedirler, dersin?

gayet bu saatta sana evlenme yoniinden bir
sey sorulacak olursa ona : — Bunun halen olma-
yacagim bu isten vaz gecmesini, bu evlenme ol-

sa dahi, bunun senin i§in bir kayip ve ziyan ola-
cagim, bunun igin bu istekten vaz gegilmesini soy-
lersin?

§ayet sana kansimn kendisine uyup uymadigi-
m soraca kolursa ona : — Birbirinize her yonden
uymadiguiizi, soylersin?

Bu saatta anlasmayan kan kocanui aynlip ay-
nlmayacaklan sorulacak olursa ona : — Evet ara-
larihda derin bir anlasmazlik gdriinmektedir, bu
gidisle aynlmalan kuwetle muhtemeldir, giinku
aralarinda bu i§i alevlendirmeye gabsan biri var-
dir, dersin?

§ayet sana kan koca arasma fitne sokan biri-

nin bulunup bulunmadigi sorulacak olursa ona :— Evet, oyle birisi vardir, hatta bu kisi gene, si-

yah renkte bir adamdir, kadinm sevgilisine de ben-
zemektedir. Yalmz bu sevgiyi kalbi ve dilinde ta-

sidigini, bu ki§i burali olmayip bir yabanciya ben-
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zedigini, belki de kokil kole olan bir kisidir, der-

sia?

§ayet bu saatta sana, tasarlamis oldugu ev-

lenme gibi, veya bahce ev satin alma gibi veya fay-

dali bir hayvan almak gibi istek ve arzularuu ger-

geklestirmek igin bunlari birisinden isteyip isteme-

yecegmi ve bu gibi seyleri elde edip edemiyecegini

soracak olursa ona : — Bunlann pesinden kosup
kendini yorma? Bu tasarladiklarim elde edemiye-

ceksin? dersin?

gayet bu saatta sana, kac&k bir kisiden soru-

lacak olursa ona : — Bu kisi bu §enirden daha
uzakta bulunan bir sehire gitmistir. Belki de gitti-

gi yer bir hiristiyan sehridir. Bu kisinin kotii ve

gizli igler ceviren bir insan oldugunu halen de bir

agag altinda tutuklu bulundugunu, bunun sebebi

de, malim galdigi bir adam tarafindan yakalanmis

oldugunu, bu kacagin ham, gaddar, katil, dolan-

dirici bir kisd oldugunu, sayet kendisine bir davet

duasi yazildigi takdirde sekiz giine kadar doniip

geleeegini, sekiz gun, sekiz hafta veya sekiz ay icin-

de donmez ise iki sene sonra biiyiik bir diismankk

ve ziyanla donecegini soylersin?

Bu kagak igin ne gibi bir davet duasi yazila-

cagi sorulacak olursa ona :
—

• §u duayi yazar

esintili ibr yere asmasmi soylersin, Allah'm izniyle

o firari yerine doirmiis olur. Davet duasi soyledir :

(BismiUahirrahmanirr^iiii. Elhamdii lillahi

Rabbi! Alemin, vessalatu vesselamti Ala Resulilla-

hi, sallaJlahii Aleyhi ve sellem. AHahiimme Ya sa-

miii kullii savt, 'Ve Ta Raddii kullii fevt, Ve ya

Muhyil-tzam ba'del Mevt, Erdttd ala abdike fulan

ibin fulane Haribehu ev Dalletuhii ev Abikehu, In-
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nehii la yestatiti celben vela taleben, vessalatii ves-
selaniu Ala resulillahi sallaUhu Aleyhi ve seUem).

§ayet bu saatta sana cariye, k61e ve besledi|i

gocuklar hakkinda bir soru sorulacak olursa ona :— Biitiin bu yamndaki Msiler seni sevmemekte,
sana kargi iyi niyyet beslememekte, sana kotuluk
dugiinmektedirler, dersin?

Bu saatta sana alinan sevimli bir haber hak-
kinda sorulacak olursa on a: — Bu haberin uy-
durma yalan bir haber oldugunu, bu haberi geti-

renin kadin olsun erkek olsun kim getirmis. olsa da,

ona iiianmaraasini, sayet getirilen haber uziicii ve
kotii bir haber ise bunun dogru ve sabit bir ha-
ber oldugunu soylersin?

§ayet bu saatta sana, siipheye dustiigii kansi
hakkinda bir sey soracak olursa ona : — Bu ka-
din ahlaksiz, kdtii, zina i§leyen bir kadin oldugu-
nu, kotii bir yol tuttugunu, ne kendisinden ve nede
yapacagi isden kendisine bir faydasi olmayacagim
soylersin?

§ayet bu saatta biri sana dostlan ve yakinla-
nnin kendisine kargi durumlanm soracak olursa
ona : — Seni sevmediklerini, senin hakkinda dii-

sunce ve niyyetlerinin iyi olmadiguu soylersin?

gayet biri sana bulundugu gehir hakkinda bir

sey soracak olursa ona : — Bu sehir insanlarimn
cogunlukla miinafik iki yuzlii olduklanm, bun-
lardan kendisine bir hayir ve yarar gelmiyecegini,

bunlarm hig bir Mmseye hiirmet ve saygilan ol-

madiguu, gaddar, kindar, olup ancak nefislerini sev-

diklerini, kalkip, mallanni kotii yolda yediklerini,

bu sebeple bu sehirde hirsizligin arttigini, Allah'a

karai asi olduklarmdan, Hak Taala bunlara, yan-
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gin veba gibi felaketler ve dertler verdigiiii soy-

lerain?

§ayet bin bu saatta sana Hamile bir kadindan

ve bu kadinin ne doguracagini soraca koluraa ona:

— Zor bir dogumla bir erkek gocuk diinyaya geti-

recegini, bir sure sonra ana ve QOcugim olecegini,

karninda gunah bir seyi tagidigitu, bir yerde ken-

disini iisiiterek soguk aldigini, bunun sonucu ola-

rak rahimde sertlik oldugunu soylersin?

Boyle Hamile bir kadinin ve gocugunun selame-

ti icin ne gibi bir tilsimm yazuacagi sorulacak o
lursa ona : — A§agida sirayla gosterilen ayetleri

yazar ana ve gocugun uzerine takilmasini soyler-

sin? Allah'in izniyle ana ve §ocugu selamet bu-

lurlar dersin? Bu Ayetler sirasiyle :

1 — fcesmele ile ResiHullah Eendimiae Selat ve

selam
2 — (Fe asil Le Hii en yeti bilfetih) -5. nci sure

55. nci Ayet- Maide

3 — (Vela yeiiduhu HifKuhuma ve hiivel Aleyyul

Azim) -2. nci sure- 256. nci Ayet-Bakara

4 — (Fellahii Hayru Hafizan ve hiive Erhaniur-

rahimin)

5 — (lima nahnii nezzelna-zzikre ve inne lehli le-

hafizun) -7. nci sure- 9. ncu Ayet Hacrr

6 _ (Ve Hafaznaha min kiilli ^ytanin recim)

-15. nci suret-17. nci Ayet-Hacir

7 — (Ve Hifzan min kulli seytanin marid) -37.

nci sure- 7. nci Ayet-Safat

8 — (Ve Hifzan zalike takdirul Aziziil Alim.)

41. nci suret-12. nci Ayet- fussilet-Hamim

9 — (Lehii Muakkibatlin min beyni yedeyhi ve

min halfihi yahfezunnehii min emrillahi) -13.

ncii sure- 10. ncu Ayet
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10 — (Ve hiivel kahiru fevke tbadihi ve yersilii

Aleykiim hafazeten) -6. nci sure- 1/61. nci

-enam Ayet

11 — (Beli-llezine keferu fi tekzib. Vellahii min
veraihim Muhit. Bel hiive kuranun Mecid.

fi levhin Mahfuz) 85, nci sure- 19, 20, 21, 22
ayetler-buruj

12 — Besmele, Hamid ve Resuliillah Efendimize
Selat ve selanVla yaziya son verilir.

§ayet bu saatta sana gbmiilu bir define hak-
kmda bir sey sorulacak olursa : — Bu soru bu sa-

atin ba§langieinda sorulmus ise ona ; — Bu yer-

de bir seyin bulunmadigini, bunun bir biigii ve si-

hirden baska bir sey olmacUgmi, bunu senin 51-

men igin yaptiklanm, bunun remil sekillermden,

agac. oguntusii rendeye benzedigini sekil ve sureti-

nin de soyle oldugunu soylersin?

§ayet bu soru bu saatm sonuna dogru sorul-

mus ise ona : — Evet bu definede bir §eyler bu-

lunuyor, fakat kaybolmustur. Qiinkii bu evde cin-

ler otiirmakta, evde oturanlari uykulannda korkut-

maktadirlar. Bunun da remil sekillerinden yilana

benzedigini soylersin? §ekil de budur : _

(Mecmu) adli kitapda da bu konu hakkinda
soyle bir agiklama vardir : — §ayet bu define bu
saatm baglangicinda sorulmus ise, bunun bir agag
ogiintusune yani talasa benzedigini ve bu evde bir

§eyin gomulii oldugunu, bu da bir bugu veya sih-
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re benzedigini soylersin? Ve yine bu biiguniin ko-

casim <jok seven bir kadinin yaptigim anlatirsin?

§ayet bu soru bu saatin sonunda sorulmus. ise

bu definenin bir yilana benzedigini, evde gomulu
oldugunu, ancak bu definenin, cinlerin bu evde yer-

|le§mesinden dolayi, founu gizlediklerini, ev sakin-

lerini de her vakit icjnde korkuttuklanm, bu evde

oturanlann bu yiizden hastalandiklanni soylersin?

§ayet sana bu sihir ve biigunun kaldirilmasi

ve cinlerin uzakla§tirilmasi icin ne gibi bir tilsimin

yazilacagi sorulacak olursa ona su davet duasim

bir keten beze yazar evin bir yanmda divar dibinde

veya su kiipuniin altinda munasip bir yere gomme-
mesini soylersin? Tilsim soyledir :

Allah daha iyisini biliir.

§ayet bu saatta sana kaybolmus. biri hakkmda
bir sey sorulacak olursa ve bu soru bu saatin ba§-

langicinda sorulmus ise ona: — Kaybolanm uzun

arama ve yorgunluktan sonra bulunacagini,

§ayet bu soru bu saatin ortalannda sorulmus

ise, yine ayni §eyi soylersin? Bu soru bu saatin son-

larinda sorulmus. ise, Bu kisinin bir yerde tutuklu

bulunmasmdan oradan ayrilamadigini, ancak oraya

gidildigi takdirde onu orda bulup gorecegini soyler-

sin?

§ayet bird sana bir dusmanhgi soracak olursa

ona: — Bu soruyu soramn kuwetli ve giiglii dus-

manlan oldugunu, bu dusmanlar kargisinda daima

zayif kaldigun onlarla basa gikamayacak bir durum-

da oldugunu, bu yiizden kendisine bir kotiiliik yap-
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mak istediklerini fakat Hak Taala bu kisiyi onlara
galip getirecegini soylersin?

Bu saatta biri sana bir hastasrru soracak olur-
sa ona: — Bu kisinin hastaligi cinlerin btdundugu
karanlik bir yerde fazlaca et yemesinden veya siit

iemesinden, ve bunlan bir aga§ altinda yiyip icme-
sinden ileri geldigini, bu sebeple icine cinlerin siz-

nu§ oldugunu, veya kendisine bir btiyii veya sihir
yapildigini soylersin? Boyle bir hastalik soyle araza-
lar gosterir, mesela viicudu katilasir, basi zonklar,
el ve ayaklarda titremeler gorulur, bilhassa viicu-
dun sol tarafi en 50k agnyan yonlerinden olur. Has-
ta iizerinde agir bir yiikiin bulundugunu his eder,
dersin? Allah daha iyisini bilir. Iste biitiin bunlan
Mecmu Adli kitab boylece asiklar.

(Izkar) Adli kitapta da bu gibi hastalik hak-
kinda §oyle bir agiklama vardir: Boyle bir kisi-

nin hastaligi, sihir ve biiyii bulunan karanlik bir
yerde et yemesinden siit icinesinden dogmustur. Ki-
si bu yemekleri oyle bir yerde yerken bu goriinmez
yaratiklar yuziinii samarlamislardir. Hastalik da
bundan olmustur, diye yazar, Allah daha iyisini bi-

lir.

gayet bu hastahgin ilaci sorulacak olursa ona:— Siyah bir tavugun 3 adet yumurtasi ahnir, 3 bas
kirmizi sogan, siyah kimyon, biraz hardal, doktor-
larca bilinen kasni dedikleri nesne ile bir miktar ne-
bati yag ilave edilerek pisiriUr, hastaya yedirilir.

Allah'n izniyle hasta iyi olur.

Boyle bir hasta igin ne gibi bir igilecek ilag ve-
rilecegi sorulacak olursa ona su ayetleri, ve adlarx
ezan ve kametle birlikte yazar, icmde turunc. suyu
veya icme suyu konan bir cmi kaba atarsin? Bu ya-
zilar silinince bu suyu sabah aksam iig giin sure ile
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hastaya igirihnesini soylersin? Allah'm izniyle hasta

gifa bulimia, olur.

Yasalacak yazi sureti soyledir :

1 — Beamele ile Resuliillah Efendimize selat

ve selam.

2 — (Lev Kazelna hazel kurane ala-cebelin le~

reeytehii hasian mutesaddian) bu ayetten

Hasir suresinin sonuna kadar yazilir.

3 — (Lem yekunii-llezine keferu min ehlil kL-

tabi) — 98. nci Sure - 1. nci Ayet — Bey-

yine, bu sure sona kadar yazilacak.

4 — thlas suresi sonuna kadar,

5 — Mauzeteyn sonuna kadar.

6 — Ezan ve kamet sonuna kadar yazilir.

Bunlann altina da asagida gosterilen adlar ay-

nen yazilir :

8 — Yazimn sonu, besmele, hamd, resuliillah.

efendimize selat veselamla bitirilmis. olur.

(Izkar) Adh kitabda bu hastaligin ilaci hakkin-

da soyle yazar: — Hasta igin siyah bir tavugun 3

yumurtasi ahmr, 3 bas sogan biraz nebati yagla

pisirilerek hastaya yedirilir. AHah'in izniyle hasta

sifa bulur, der.

§ayet bu hastaya ne gibi bir ilaQ igirilecegi so-

rulacak olursa ona, bir kagida ezan ve kameti tarn

olarak, Hasir suresinin son ayetini, ihlasi tarn ola-
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rak, Mauzeteyni tarn olarak su adlarla birlikte alti

kez alt alta yazar ve su olan bir kaba atihr, yazriar
sitfnince bu su hastaya ieirilir, Allah'm izniyle has-
ta sifa bulur.

Yazilacak adlar sbyledir :

vj u m« i^il^ lv4L# i*JL^

(Mecmu) Adli kitabda da bu hastaligm ilaci

hakkinda soyle bir agiklama vardir. Siyah bir tavu-
gun 3 yumurtasi ahmr, kereviz veya pirasa ile bir
miktar hardal, sogan, toplak otu ve biraz da siyah
dane atilarak pisirilir, hastaya yedirilir. Allah'm iz-

niyle hasta §ifa bulur.

Hastaya ne gibi igUecek bir ilac. verilecegi soru-
lacak olursa ona: Sirasiyla su ayetleri yazarsm?

1 — Hasir suresinin son ayetird

2 — Beyyine suresi olan (Lem yekiinullezine

Keferu) 98 Sure - tamami
3 — thlas suresinin tamami.
4 — Mauzeteyn surelerinin tamami
5 — Ezan ve kametin tamami.

Bu Ayetler yazildiktan sonra en alta da altta
suret ve sekli bulunan adlar yazihr/ su bulunan bir

kaba atihr, yazilar kendiliginden silinince bu su has-
taya icjrilir, Allah'm izniyle hasta sifa bulur.

tlahi Adlan tasiyan tilsimm yazihsi soyledir :
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Boyle bir hasta igin tixtsu sorulacak olursa ona:

— Bir kagda su harflan yazarsm. Buna biraz fil

tersi ile esek tersi katar, az miktarda (benk) otu

dallanndan bu biuunmazsa (esi) otu dallar alimr,

biraz karanfil eklenerek yakilir, hasta bununla tiit-

sulenir. Allah'm izniyle iyilegir.

Kagida yazilacak harflar sunlardir :

Ve yine bu gibi hasta igin bir Miskanm yazil-

masi istenirse ona asagida gosterilen Ayetler yazi-

larak verilir, bu Miska hastamn uzerine takihr. Al-

lah'm izniyle hasta §ifa bulur. Miskada yazilan A-

yetler gunlardir :

1 — Besmele Hamd, Resuliillah Efendiinize

Selat ve Selam,

2 (Ve in yekadii-llezine keferu) 68. ci sure

51. ci Ayet ve 52. ci Ayetleri - Kalem.

3 — Felak suresi (tarn olarak)

4 — Yine Besmele ile selat ve selam, yazhr.

(Mendel) Adli kitabda da soyle bir aQiklama

vardir: — Ziihal kevkebinin bu saati baglangicinda,

bir hasta hakkmda sorulacak olursa onaa — Bu ki-

§inin hastaligi (karaliktir) (1). Hie. bir zaman iyi

olmayacagi gibi hie bir doktor da buna bir c.are bu-

lamaz. giinkii boyle bir hasta cesitli renklere boya-

mr. Oyleki, basmdan ayagma kadar butun vucudu

(1) Karaciger hastahgi.
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uyusup tutulur. Kalbinde keder ve sikinti yerlesir,
fazlaca ter doker, ategi bir hayli yukaelir, icinde ca-
navar gibi bir seylerin oynadigini duyar, ba§uida ve
oyioak yerlerinde agnlar ve sancilar duyar, bu has-
talik soguk alginligmdan ileri gelmistir, dersin?

f=>ayet bu soru bu saatm ortalannda sorulmu§
ise ona: — Bu hastada cinlerin yeli vardir, hasta
aniden sara hastaligma tutulmus gibi bazi vakitlar
yere diisup bayihr. Sonradan diizelir, ayihr, bu garip
hal hastaya gelip gider, bu halier gogunlukla hasta
"uykuda iken gorulur, dersin?

§ayet bu soru bu saatm sonunda sorxumus ise,

ona: — Hastamn dimaginda hafifLik ve bozukluk
vardir. Doktorlarca bunun earesi yoktur. Bu hasta

-

bk hastaya Qarsamba gttmi gelmistir, Cumaya ka-
dar yasarsa yasar, olurse oliir. Hastamn icinde bir
hayli balgam birikmistir. AUah'm izniyle bunlann
25 Qesit ilaci vardir.

Bu ilaglann adlan soyledir: Uzerhk, Ihlilej, Be-
lilej, Eblej, Sogan, Yumurtamn ig yumusak derisi,

Afyon Sekbinej dedikleri ginar yapragma benzer ot]

Mihdar, Gunliik, Toplak otu, Seka, Sarmisak, Kat-
ran, Avret sagi. Yemen sapi, Sakiz, Sumak, Zence-
bil, Buy dedikleri dane, Esi otu, Ceviz, Anber, Olii
topragi, Bu aayilan ilaclardan herhangi birisi balla
kanstinlarak hastaya verilir. Ve yine bu an bahyla
yapilan ila$tan bir kismi alunr, nebati yagla kansti-
nlarak sabah aksam 3 gun sure ile hastamn viicu-
duna siiruliir.

Bunlardan baska aynca Kur'an suretlerinin bas
ayetleri ve secdeleri ve Yasin suresi bastan sona ka-
<lar yazilir, su dolu bir kaba atilir, yazilar sihnince
bu su hastaya ickilir. AUah'm izniyle hasta §ifa bu-
lur. Bu yazi ilaci ile hastaya verilecek ilaclann sa-
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yisi 26 dir. Bu ila^lardan yirmisi bulunursa bu i§e

yeterli sayilir. Allah daha iyisini bilir.

(Haber saata) Adli kitabda bu konu hakkinda

§6yle bir a§iklama vardir: — Bu gibi bir hasta so

rulacak olursa ana: — Bu hastakgin sihirden veya

cinlerin yelinden geldigini soylersin? Bu gibi hasta-

lann kefarete ihtiyaglan vardir.

Bu kefaretin nasil ve neden olacagi sorulacak

olursa ona: — 4 okjek suaam, 8 batman demir ve ci-

vid, 4 argin kuma§ alinarak bunlarla hasta mesih

{silinerek) edilerek hastaya bakana verilir. Bu ke-

farctten sanra hasta iqm siyah bir horoz ile siyah

bir tavuk ahnarak kesilir, sade yagda pi§irilerek

hastaya yedirilir, Allah'n izniyle hasta sifa bulmu§

olur. Ve yine aynca bir mikdar Hardal, Kara biber,

Zencebin, Dari sini, Dan fulfill, Zemude, Toplak otu,

bir kaba konarak biraz da sirke ilave edilerek kay-

natilir, bununla hastanin viicudu ovalamp silinir,

Allah'm izniyle hasta §ifa bulur.

§ayet bu gibi hastanin manen korunmasi icm

yazih bir miska istenirse, Kur'an'ui fatihasi, Ayetul-

kursi, Mauzeteynle birlikte yazildiktan sonra, Kehif

eshabinm adlan da ilave edilerek hastanin uygun bir

yerine asilir, hasta Allah'in izniyle sifa bulur. Es-

habi kehfin adlan sunlardir: (Mekselmina, Yemliha,

Mertunes, Binones, Sarinones, Dinones, ka^tiyoto-

nes) bunlarui kopeklerinin adi da (Kitmir).

§ayet hastanin akibeti ne olacagi somlacak

olursa ona: — Hasta erkek ise akibetinden korku-

lur, kadin ise §ifa bulur, derain?

§ayet bu zuhal kevkebinin ilk saatinui ne gibi

istere yarayacagini soranlara soyle cevap verirsin?

Bu saat gaipte bulunan veya kayboian kisilerin

selameti ic,in cahnan malm bulunmasi i§in, kole ve
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cariyeler satin almak icin, bir seyin yerini degistir-mek icim, evlemnek icin bu saatin en hayirh ve uy-
gun oldugunu soylersin? Keza hukiimdarlann yani-
na girmeye, Elbise alim ve satim ve bictirmeye yol-
culuga gikmaya, Bilgin ve Hakimlerle kargolasnmga
bu ve buna benzer islere hayirh ve uygun olmayan
bir saattir, dersin? Allah daha iyisini bilir.

§ayet bu saatta sana, kan - kocamn aynlmasi
savas, yangin, keder, dlum, hastahk gibi bu ve buna
benzer kotii haberleri soranlara: — Bu haberlerin
sabit ve dogru oldugunu soylersin?

§ayet aluian haberler sevindirici, ferahhk veri-
ci lse, bu haberlerin yalan oldugunu soylersin?

§ayet bin bu saatta sana, At, Katir, E§ek *bi
hayvanlann satin ahnmasi ydnUnde bir gey soraZr.k
olursa ona: — Surii hayvanlarmdan gayri (yani
koyun, keei, inek gibi) hayvanlar satm alindigi tak-
dirde bunlann kotuliik ve ugursuzluk getirecegini
soylersin?

§ayet biri bu saatta sana ne gibi bir ticaret ya-
pacagim soracak olursa ana: — Demir, susam, ci-
vid, agac keaip satmamn en uygun ve hayirh bit- is
olacagim soylersin?

gayet bu saatta sana zor dogum yapan hamile
bir kadin hakkinda sorulacak olursa ona: — Bir
kursun levha veya bir kagida su tilsum yazar, has-
tasinin uzerine takmasim soylersin? Allah'm izniyle
dogumunu kolaylkla yapar. §ayet bu Tilsmu her
hangi bir hacet sahibi iizerinde buiunduracak olur-
sa o kisinin haceti siiratle tamamlanmis olur ve yi-
ne bu Tilsim Cumartesi gunlinUn ilk saatinda veya
8 ci saatinda yazihr, aglamay! adet edinen bir Cocu-
gun uzerine takihrsa o cocugun aglamasi Allah'm
izniyle kesilir.
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Tilsim gudur :

Gunun bu saatmda sauna zLna yapan bir kadinin

bagkalanyla bulugmamasi igin evinde hapis edilme-

si hakkinda sorulacak olursa ona: — Ona uygun ge-

lecek §u agagida §ekli bulunan begli dortgenin igin-

deki adlarla birlikte bir kagida yazilarak evde uze-

rinde ta§imasini soylersin, Allah'in izniyle o kadm

artik zinadan uzak kalmig olur. Bazi kitaplarda da

bu be§li dortgen ile dortlu ve rakamli §ekli yazar,

birini iizerinde, digerini evde asildigi takdirde kadin

his bir zaman zina iglemez, dersin?

Dortlu ve be§li uygun dortgenlerin sureti §oy-

ledir :
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Bu saatta sana bar hirsiz sorulacak olursa ona:— Bu kiginin kotu ahlakh siyah bir kole oldugunu,
saci seyrek karninda da daimi cinlerden alma yel
hastahgi bulundugunu, hirsk, hilekar, dolandinci bir
kisi oldugunu, sol ayaginda bir yara izi buliindugu-
nu, ash kSlelikten yetisme bir kole oldugunu, cah-
nan malm bulunacagim, bundan bir kzsmiiu harca-
digini, geri kalamnin halen elinde oldugunu soyler-
sin?

(tzkar) Adli kitapta da bu hirsizhk olayi hak-
kmda §6yle bir agiklama vardir: — Kitab derki:— Bu hirsiz sanya Qalan siyahi bir M§idir. Sagi az,
tepesi a§iktir. Bunun kokii Hindli veya Habesli bir
hizmetcidir. Hizmetci degilse de kesirdikle kolelik-
ten yetismis bir ki^idir. Ahlak ve tabiati karanlik ve
kotiidur. Gaddar, hain, dolandinci, yalanci, madra-
baz bir kisidir. Belki de katildir, Padisahlann yakin-
lanndan biridir. galdig! mallar yiiksekce bir yerde
asilx bulunmaktadir veya topraga gomiilUdur. Qun-
kfi bu guniin bu ilk saatmin cikis yeri oglak ve ko-
va burglandir diye yazar.

(Mecmu) Adli kitabda boyle bir hirsizhk ola-
yim soyle agiklar: — Bu kisi erkek siyahi bir ko-
ledir. Bunun bir kadin oldugu da soylenebilir. Bu ki-
§i kotii ahlakh, kiskanc, hain, yalanci, cevresine kar-
91 saygi duymayan hayasizm biridir. Ne Allah'mdan
ve ne de Resuliinden korkmayan bir asidir. Risa ala-
cak cevresini memnun edecek hig bir sifat ve duru-
mu yoktur. Sol tarafinda ben gibi bir i§areti vardir,
bu ben degilse de bir yara veya yanik iaidir. Bu izin
yeri de kararmistir. Qaldigi mallan bir yere asmis
veya topraga gommugtur. Gomdugu, yer de bir cop*
liiktur, veya su bulunan rutubetli bir yer, belki de
helada ve abdesthanede gommustiir, dersin?
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gayet sana bu malin bulunmasi ve geri gelmesi

icia ne gibi bir davet diiasi yazilacagi sorulacak

olursa, Cumartesi gunii zuhal kevkebinin bu ilk saa-

tinda ona §unlari yazar ve ruzgarh bir yere asmasi-

ni soylersin? AlLah'm izniyle hirsiz ve caiman mal-

lar geri gelmis ve bulunmug olur. Allah daha iyisini

bilir.

liA^L*li
l

uir,i^o—oM» t jo—

ve yine asagida gosterilen adlarla yazih tilsimi yazar

ve bir yere asacak olursan iyi bir sonuc, verecegi

soylenir. Tilsim soyledir :

gayet biri giinun bu ilk saatinda sehir ahalisini

soracak olursa ona: — Bu sehir halki saygi bilme-

yen, sefkat ve merhamet duygusundan uzak muna-

fik kisilerdir, dersin?

Giinun bu ilk saatmda sana bu senenin ne gibi

olaylarla gececegi sorulacak olursa ona: — Bu se-

nenin QiftcUer icm ve denizlerde yolculuk yapanlar

icm §ok siddetli ve tehlikell bir sene olacagim soy-

lersin? Bu sene icinde bati memleketlerinde fazlaca

dlttm olaylarimn olacagim soylersin?

§ayet bu saatta sana yapilan savas hakkmda

bir sey sorulacak olursa: — DUsmanlarla karsila-

sacaksin? Yalniz diisman saflan arasmda fitne ve

kargasalik gikacagindan, bunlar bir birini oldure-
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*eklerdir, bunlann elde etmis oldugu yerlerde yedi
sene, yedi ay, yedi gun veya yedi hafta kaldiktan
sonra gekilip gideceklerdir, dersin?

§ayet sana bu sava§a mani olacak seyin ne ola-
cagi sorulacak olursa ona: — Yedi bag inek veya
koyun veya koc almarak bunlar arka arkaya sira ile

kesilir, bunlardan ilkini bilginlere, ikincisini zahid-
lere, ugunciisunu salih ve Arif kisjlere, dorduncusii-
nii fakirlere, besincisini kole ve cariyelere, altincisi-
iu da denizin dalgalanna, yedincisini de yere go-
mersin? Yalnzz denizin dalgalanna atacagm kurban,
deniz dalgalannm yukselip sana yaklastigi vakit at-
malism? AJIah'm izniyle dusmanin serrinden korun-
mu§ olursun ?

§ayet bin bu saatta sana gaipte olan birinden
soracak olursa ona: — Bu kisi yoldadir, yalniz ke-
derli ve iizgiindur. Elinde bulunan malm bir kismi-
nin telef oldugunu veya eahnip, kayip ettigini, bun-
lari birisinin yardimiyle satin aldigi halde zarar et-
tiginden kendisine bir gey veremedigini, ondan kae-
tigi, bu kisi boylece cinlerin yeline carparak hasta-
landigmi gurbette olecegini, yalniz bu kisbiin bir sa-
dakaya muhtac oldugunu sdylersin? Bu sadakamn
ne olacagi sorulacak olursa ona: — Siyah ve kirrm-
zi renkte bir inek veya koyun veya koc almarak (si-

yah tercih edilmeUdir? Pilavlar pisirilerek fakir ve
yoksullara kefaret niyyetiyle yedirilmelidir. Ve bu
kefareti yaparken kirnin i§in yapildigi adiyle, saniy-
le soylenmelidir. Boylece o ki§i Allah'in izniyle va-
tanma donmiig olur, dersin?

§ayet biri bu saatta sana elinde ne gibi bir sey
bulunacagini soracak olursa ve bu soru bu saatin
ba§langicmda sorulmus ise ona: — Yer bitkilerin-
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den, tutiin, susam, bu ve buna benzer seyler olaca-

gni soylersin?

§ayet bu soru bu saatm sonunda sorulmus. ise

ona: — Bunun siyah daneli bir gey olacagim, kdmii-

re de benzedigini soylersin?

Bu saatta sana soru sorann igini ve maksaduii

ogrenmek istersen, bu kisinin biiyiik ve kibar bir ka-

dim soracagini veya onemli bir isi damgacagini ve-

ya ihtiyar bir kadinm hal ve durumunu anlamak is-

teyecegni, bir hastahk veya bir sihir gibi bir §eyler

soracagim veya yapacagi tehlikeli bir isi soracagim,

kavga ettigi ki§alerden korktugundan bunun sonucu-

nu anlamak isteyecegini, soylersin veya anlamis

olursun? Yabuz bu kis^nin cok dikkatli olmasini,

hasmmm gaddar ve hilekar bir kisi oldugunu, ken-

disine sihir veya biiyU yapildigini, bu sihrin cinle-

rin eseri oldugunu, kadm ise bu buyuyu insanlann

yaptigim soylersin?

Qunku Zuhal kevkebi toprakcil ve riizgarlidir,

bu kevkeb yedinci gok katinda bulunmaktadir, bii-

tiin felekleri, yani gok katlanndan 30 senede ugra-

yip gecer, her bir burcta da takribi olarak 2,5 sene

kahr.

(Ziihal kevkebmin giinii olan Cumartesi gtiniiniin ve

saatlamun) canlilarda ve yapilacak i§ler uzerindelrf

etldsi Hakkinda BUgiler

1 — Bu guniin birinci saati ayirma ve dagit-

maya elverisU bir saattir.

2 — Bu guniin ikinci saati sevi§meye elveri§li

bir saattir.

3 —- Bu giinun iieuncii saati Hiziblesmeye ay-

nlmaya elverisU bir saattir.
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4 — Bu giiniin dordiincu saati ise her turlii

guzei ve iyi ise elverisii bir saattir.

5 — Bu giiniin besinci saati nikah kiyma i§le-

rine uygun ve elverigli bir saattir.

6 — Bu giiniin aitinci saati, ask ve sevgi isle-

rine uygun ve elverisii bir saattir.

7 — Bu giiniin yedinci saati ise, Hiikiimdar ve
buyuklerin yamna girmeye elverisii bir
saattir.

8 — Bu giiniin sekizinci saati ise, cinleri bu-
lunduklan yerden kovup Qikarmaya elve-

risii bir saattir.

9 — Bu giiniin dokuzuncu saati fiocukiari 6g-
renimleri ic.in ogretmenlere teslim etmeye
elverisii bir saattir.

10 — Bu giiniin onuncu saati nikah ve evlenme
islerini, bozmaya, durdurup, baglamaya elverirsli

bir saattir.

11 — Bu guniin on birinci saat ise bagli olan-

lan cozmeye elveri§li bir saattir.

12 — Bu giiniin on ikinci saati ise, sevgi ve mu-
habbet islerine elverigli bir saattir.

Allah daha iyisini bilir.

<ZiihaI giin ve saatlarnin hastalar uzerindeki etkLsi)

1 — Bu giiniin birinci saatinda hastalananlar-

dan erkek kurtulur, kadin oliir.

2 — Bu giiniin ikinci saatinda hastalananlar-
dan her ikialnin sifa bulacagi.

3 — Bu giiniin uciincu saatinda hastalananlar-
dan her ikisinin otecegi.

4 — Bu giiniin dorduncu saatinda hastalanan-
Iardan erkekse yilesir, kadin ise oliir.
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5 — Bu giinun beginci saatinde hastalananlar-

dan erkek oliir, kadin sifa bulur.

6 — Bu giiniin altmci saatinde hastalananlar-

dan erkek sifa bulur, kadui iae oliir.

7 — Bu guntin yedinci saatinde hastalananlar-

dan kadin §ifa bulur, erkek oliir.

8 — Bu giinun sekizinci saatinde hastalanan-

lardan erkek sifa bulur, kadn ise oliir.

9 — Bu giinun dokuzruncu saatinde hastalanan-

lardan her ikisi de gifa bulur, olen olmaz.

10 — Bu giiniin onuncu saatinde hastalananlar-

dan vine her ikisi de sifa bulur, olen ol-

maz.

11 . Bu giiniin onbirinci saatinde hastalanan-

lardan kadn oliir, erkek ise sifa bulur.

12 — Bu giiniin onikinei saatinde hastalanan-

lardan kadn sifa bulur, erkek oliir.

gayet (Neyruz) yani yeni sene cumartesi giinii

lie girerse bu sene icinde insanlar fazlasiyla cekip

yargun duserler. Deruzlerde gemiler batar, garb

(Bati) memleketlerin biikumdarlarindan biri oliir.

Insanlar arasinda oliim olaylari artar, ekin ve ziraat

isleri geriler, zayiflar. Ihsanlarda korku hakim olur.

Insanlarm yapacagi islerde zorluklar ve giigliikler

dogar. Bu sene icinde riizgarlar kuwetlice esecegi

gibi kar yagisi ve soguklarda uzayip artar. Insanla-

nn gecimi gucjlesir, Hukiimdarlarda hirs ve doyma-

mazlik gorUlttr. Bunlar birbirlerini oldiirmeye te-

sebbiis ederler. Memleket icinde fitne ve kargasa-

hklar sttriip gider. Bu da bir 50k hastaliklann bir

isareti sayilir. Hastahklar arttigindan Qocuklar ara-

sinda oliim olaylanmn da arttigi goruliir. Ote yan-
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dan hububat ve meyve mahsulleri artar ve bollagir.

Goriilen ve gikan turn hastaliklann kuraklik ve
sertlikten ve Zuhal kevkebinin cumartesi gun ve sa-
atlanndan ileri gelmig olur. Allah daha iyisini bilir.

Bu kevkebe intisabi olan Allah'in gttzel adlanndan
(ya fettah . Ya rezzaktir). Bunun sayisi da 7970
dir. Bunu dokuzlu uygun gekli de a§a£ida gosteril-
mi^tir :
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<Mu§teri kevkebinin giin ve saatlari hakkmda)

Bilgiler

Bu uydu beyaz kirmiziya Qalan bir renkte gd-

ruliir. Musteri yildizi altinci gok kati kevkebidir, Qi-

ki§ burcu da yay burcudur. Giiim de Pemgembe gu-

midiir. Vekil MelMkesi de (Israfil) dir. llahi giizel

adlardan intisabi olan adlar da (Ya kebir - Ya Mti-

teal) dir.

Tasarlayip yapmak istedigin bir i§i yapmadan

once, ilkten Allah'a sonra da vekil Melaikesi Israfil'

den yardim istemelisin? gunkii Ameller gartlara

baghdir, kimki bu §artlan bi hakkin yerine getirir

yaparsa ameli kolayhkla tamamlanmis. olur. l§te bu

amellerin sartlanndan biri de tesbihtir, bunun tes-

bTnT^eioyledir: (Ya kebir, ya Cebbar, ¥a Hay, ka

kayyum, Ya Halim ya Hamid, Ya Cevat ya Veh-

hab, Ya Afiiv ya Azimiil tizama, Elite Allahul - ke-

brrUl - Miiteal, ... Siiphaneke Ente Allahumme, Ma-

liku-ddiinya vel Aheratu, Eseliike en Tansureni ve

taineni ala matlubi, Ya ferafll! Bihakki Sahibiil bun-

yetil-tlya, ve bihakki semau-ssadiseti, Ve bihakki

elkevkebuLMunirul ebyadi essaidi, ve bihakki Ehya

§erahya AUahiissamedi, Ve bihakki Ediinay huvel-

lahii, ve bihakki Esbaut AUahiil kahiri, fevke tba-

dihi ve kibele Ar§ihi, ve bihakki Elesma elleti yii-

sebbihullahU bina Israfil, ilia ma kiinte Avni, ve

Ecib davett vehiye Keza... keza — bu tesbihi yapa-

rak diinya iglerinden hangisini yapmayi tasarlamig

isen onu soyler ve istersin?

§ayet bir savagta bulunuyorsan, Tesbihi oku-

duktan sonra Avucuna alacagrn Beyaz topraga kar-

§1 (Adiyat) Suresiyle (Elasir) suresini okur avu-

cundaki topragi dugmaiun yiizime dogru savurur
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atarsin? Allahm izniyle du§man yenilerek kagip gi-

der. Bunun Agaci (kindar) denilen bir agagtir. Bi-
nek Hayvani da her tarafi Beyaz bir Devedir. Al-

lah daha iyisini bihr.

(Izkar) Adh kitabda §6yle bir aciklama var-
dir, §6yleki: — Bu kevkeb Altinci felekten £ikar,

Her burcta 13 ay kalir, Biitiin feleklere yani giik

katlarna 13 senede bir ugrayarak geeer. Allah da-
ha iyisini bihr. diye yazar.

Musteri kevkebine Atfedilen veya tensib edi-

len sifatlar gunlardir: — Incelik ve yuimi^akhk,
Merhamet, yeterli kamil akil, bilim, hilira, Hikmet,
comertlik, misafir perverlik, Haya, tevazu, Kalb co~

mertllgi, kalb temizligi, yiiz guzelligi, viicud temiz-

ligi, Elbise temizligi, Alim, Hakim Hukumdarlarm
miidahalesi, gibi srfatlardir.

Ve yine bu giiniin bu ilk saatinda, Htikumet i§-

lerinden hak istemek, Alim ve satim, evlenmek,
yolculuk yapmak, okuyup tahsil etmek, gocuklan
siinnet etmek gibi iglere en uygtm ve hayirh bir

saatir. YaLniz bu saatta arazi veya bir yer alip be-

delini odemeye kalkmamalsin ? Zira bu kevkeb toz

renkte olup kismet ve cikis, yeri de Balina ve Yay
burglaridir.

Bu saatta milhurler yapmak istersen beyaz
kursun gumiis. kangimi dort kose bir plaka hazir-

lar ic.ine iig satir halinde agagida gosterildigi gibi

gu adlan yazar ve bunlan mumla kaparsm? Bir is

yapmak istedigin vakit (luzumu halinde) bu plaka-

daki mumu kaldinr bunu iizerinde tasirsm? Bundan
sonra bunun faydasini gormug olursun? Bu gibi mii-

hiirleri tagiyanlar, buyiiklerin yanina girmede, alim

ve satimda, kisinin maksad ve muradma kavusma-
da, her tiirlii goz ve nazardan, kern gozlerden o ki-
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§iyi komyacak bir hicab perdesi vazifesini gorur.

Allah daha iyisini bilir.

Muhrun sekli ve i^indeki adlar soyledir :

gayet biri sana istek ve arzusunun ne gibi bir

sey oldugunu soracak olursa ona: — Bu beyaz bu-

geye benziyor, veya bir Hiikumdar sormak istedigi-

ni soylersin? Giiniin bu saati Hayvan alim ve sati-

mina, mal alip gikarmaya, sag kestirmeye, Padi§ah

veya buytiklerin yamna girmeye en elverisM iyi bir

saattir, Ve yine bu saat, eocuklarm siinnet olmasi-

na ekin ekmeye, ekin bigmeye gemileri sefere hazir-

layp bunlan alet ve malzemeyle techiz etmeye, ge-

mileri bir yerden bir yere Qevirip yurutmeye, bag ve

bahgelerin bakmma, karada ve denizde yolculuga

gikmaya, yazi 6grenmege t mektub yazmaya, feitab

okumaya veya yazmaya ve Qogaltmaya, diikkan ve

igyerlerini yapmaya veya bina etmeye, kuyu kazma-

ya en elverisli ve hayirh bir saattir, dersin?

§ayet biri bu saatta sana, Hacetmin olup olma-

yacagini soracak olursa ve bu soru bu saatin bas-

langicmda sorulmug ise ona: — Hacetinin olacagini

soylersin? Bu soru bu saatin ortalarmda sorulmus

ise ona: — Bu hacetin buyiik zahmet ve yorgunluk-

lardan sonra gorulecegini soylersin? §ayet bu soru
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bu saatin sonlanna dogru sorulmus ise ona: — Bu
hacetin hi§ bir vakit olmayacagini soylersin?

§ayet bu saatta sana karada yaplacak yolcu-
luk hakkuida bir sey sorulacak olursa ona: Bu
yolculugun hayirh, bereketli ve basarih gececegini,
yapacagi ticarette biiyiik kazanglar elde edecegi gi-
bi biiyiik bir seref ve sohret sahibi olacagim ve yol-
da kendisine itibar sahibi biiyiik bir sahsiyet arka-
das olacagim birlikte bulunacaklanni soylersin?

§ayet biri sana denizde yapacagi bir yolculugu
soracak olursa ona: — Bu yolculugun mutlu ve ha-
yirh olsun, hie bir zorluk ve tehlikeyle karsilasma-
yacaguu, iyi ve bol bir kazancja donecegini soyler-
sin? §ayet bu kisi yolculuk igin kendisini korumak
ve tehlikelerden uzak kalmasi igin bir tilsim isterse,
asagida gosterilen adlan yazar ustiinde ta§imasuu
soylersin?

Tilsim soyledir :

gayet biri bu saatta sana kurbagalann bagns-
masinin nedenini soracak olursa ona: — Sana kara-
dan veya denizden bir misafirin gelecegini, veya ye-
me ve icme hakkinda bir haber alacagini, veya bir
hediye gibi bir sey alacagini soylersin? Allah daha
iyisini bilir.

§ayet biri bu saatta sana bakanlardan veya
iimeradan birisiniii oldiiiiildugunu duydugunu soy-
lerse ona: — Bu haberin ve bu duyulan seyin gergek
oldugunu soylersin? Zira musteri ve merih yildizla-

rmm bu saattaki oldurme olaylannm bu ve buna
benzer haberlerin dogrulugn sabit gorulmustiir.
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gayet bu saatta sana bir lohusa kadm hakkui-

da bir sey sorulacak olursa ona: — Bunim dogru

oldugunu, fakat bu kadn socugunu karanhk bir yer-

de dogurdugunu, zira bu kadmda karanliklar iginde

oldugunu soylersin?

gayet sana hamile bir kadinui ne doguracagi

sorulacak olursa ona: — Bu hamile kadinm bir er-

kek gociik doguracagini, bu cocugun akilh, gelecegi

parlak olacagim, yalmz yasantisinin sonunda bir ge-

mi ile yolculuk yaparken, bindigi geminin butun

mallan denize atildiktan sonra, geminin kurtulama-

yip batacagini ve bu Wsinin de bogularak olecegini

soylersin? Allah daha iyisiiii bilix.

gayet sana bu saatta dostlannm ve arkadasla-

nmn durumunu soracak olursa ona: — Arkadasla-

rinin terbiye ve edeb icinde §ahsip ogrendiWerini,

ozellikle taninnus sohretli ilim sahibi bir kisiden

Kur'an dersi aldiklanni, diger ilimleri de ondan 6g-

renmeye ealigtiklaruu soylersin? Allah daha iyisini

bilir.

gayet ki§i sana gurbetteki birinin durumunu so-

racak olursa ona: — Bu kisi gene, ve yabanci bir ki-

sidir, sana gonderilmek iizere ona teslim edilmis bir

mal ve esya vardir, yalniz denizin firtinali olmasm-

dan biitiin esyalarla birlikte sana gonderilen bu ma-

lm da denize atildigrai, yalniz o kisinin elinde bir

mektub kalmis oldugunu, bindigi geminin yelken ve

dumemerinin kmldigmi, elinde kalan az bir mal ve

mektubla yakmda sana gelecegini soylersin?

§ayet bu saatta sana evlenmek igin bir soru so-

rulursa ona: — Bu izdivac isinin yakmda olacagini,

yalniz, yash biiyuk bilgain Msilerden biri bu isi ge-

ciktirmektedir. Fakat Allah'm izniyle bu is olacak-

tir, dersin?
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§ayet bu evlenme i^ini tutan bu kigiye kargi bir
miska veya yazaiun ne olacagi sorulacak olursa
ona: - Cuma gunii agagida gosterilen adlan bir ka-
gida gtil suyu zaferanla yazar, bu kagidi sakizla tiit-

siileyerek, iistUne asar, Allah'in izniyle izdivac. i§i

cabucak olmug olur. Allah daha iyisini bilir.

Diia ve yam sureti soyledir :

-a -J j J j J

j

^XK V{ *"-J "J t*V

^
§ayet sana bu saatta bir kaeagin nerede bulun-

dugu sorulacak olursa ve bu soru bu saatin ba§lan-
gicinda ve sominda sorulmus. ise ona: — Bu ki§i ev-
den veya gehirden saldigi beyaz bir §eyle kaemigtir,
denize yakin bir duzlukte bulunmaktadir, belki de
yedi veya sekiz gun sonra donebilir, dersin?

§ayet bu soru bu saatin ortalannda sorulmug
ise o vakit ona: — Bu lri§i mutlak surette gikip ge-
lecektir, bunun geli§i sizleri ziyana sokacaktir, der-
ein?

§ayet bu kigi igin bir davet duasi yazilmasi is-

tenirse ona: — Per§embe giinii ona su adlan yazar
verirsdn, yazilan bu yaziyi esintili bir yere asilmasi-
m soylersin? Allah'm izniyle kacak, aldigi malla bir-

likte $ilap gelmi§ olur.

Yazilacak yazi sureti goyledir :

I Z^VZ^\
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gayet biii sana bu saatta iki hasim arasmdaki

dusmankgi soracak olursa ona: — Evet bu iki kigi

arasuida siddetli bir diismanhk vardir, ve dogrudur.

Bunun sebebi de kendilerine verilen yalan haberler-

den ileri gelmistir, bunun aonu her iki tarafin ban§-

masiyle bitecektir. Allah daha iyisini bilir.

gayet biri bir define hakkinda sana bir sey so-

racak olursa ve bu soru bu saatin baslangicinda so

rulmus ise ona: — Evet evin ovaya bakan kapu esi-

ginin altmda beyaz renkte gomiilu bir sey bulun-

maktadir, bulundugu yerde sekle gore bu kapu esi-

ginin iq kisnnnda olmasi gerekmektedir, bunun sek-

li de soyledir: ( - )

gayet bu soru bu eaatin sonunda sorulmug ise

ona: — Bu definede bir gey yoktur, ancak bir biiyii

veya sihir yazisi vardir, bu da remil sekillerinden yi-

lana benzemektedir, bunun sekli de soyledir :

Ve yine anlatilip soylendigine giSre bu soru bu

saatin sonunda sorulmus ise ona: — Evet o yerde

gomiilu bir sey bulunmaktadir, yalmz bu gomiilu

seyle birlikte bir sihir veya biiyii de gomulmustur,

bunun bir sadakaya ihtiyaci vardir, o da beyaz bir

kog ahnarak kesilir, eti fukara ve yoksullara veri-

lir, bu kurban Persembe gununun bu ilk saatinda ke-

silmelidir, veya o saatta olmadigi takdirdo giimin

saat sekizinde kesilmelidir, hu. kurbamn kam ziyan

edilmeyerek, definenin bulundugu diisunulen yere
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dokulur, sonra bir kagda gu adlan yazar, deniz su-
yu bulunan bir kaba atarsm? Yazriar kendiliginden
sUinince o suya karsi: — §u adlar hiirmetine su de^
fineyi bize Sikar diyerek o suyu definenin bulundu-
gu yere serpersin. Allah'n izniyle define bulunmug
ve £iknus olur.

Yazilacak dua ve adlar soyledir : '

(Izkar) adli kitabda bu definenin bulunmasi
hakkmda soyle bir agiklama vardir. §oyle ki: — Bu
soru bu saatm ba§langicmda sorulmus. ise ona:— Bu yerde kirmizi ve beyaz renkte gomiilu bir sey
vardir, dersin? gayet bu soru bu saatin sonunda so-
rulmug ise ona: — Burada sihirden baska gomulii
bir sey yoktur, bu da kapu egiginin altma gomiil-
miistur.

Bunun icinde bir miktar deniz suyu alitor
30 gun sure ile sabah aksam bu suya karsi 30 ar
lcez su ayet okunur ve definenin yerine dokulur. Ay-
nca bu ayet bir cini kaba yazilarak icme deniz su-
yu konur, yazilar attinince bunu definenin bulundu-
gu dusunulen yere serpersin? Bu isi sabah aksam
ayr ayri olmak iizere yaparsm, yalmz sabah alaea-
gin deniz suyunu ak§ama kullanmazsm. Aksam ala-
caguu da sabahleyin kullanmamaya bakmalism,
giinkii deniz, kah kabanr, kah celrilir, ayni sekilde
ve seviyede kalmaz, her yazidan sonra, kasenin su-
yu yenilenmesi gerekir, boylece o evde gomiilu sihir
Allah'm izniyle yok olup gider.

Ayet sudur : (1)
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Bu Ayetin anlami soyledir :

Yahudiler seytanlann Suleyman'ui Miilkii hak-

kmda uyduklan seye uydular, SUleyman Kafir ol-

madi, fakat seytanlar kafir oldular, halka sihri 6g-

retmege kalkistilar, buyurmaktadir.

§ayet sana bu saatta ziraat hakkinda bir sey

sorulacak olursa ona: — Bu sene ekin ve ziraat is-

leri giizel ve bereketlidir, yalniz fazla yagistan do-

layi ekinlerde biraz ziyan ve zayiat gonilecektir, ge-

nellikle sonradan her sey diizelecektir dersin?

§ayet bu saatta biri sana tiearetten ne kazana-

cagini soracak olursa ona: — Evet yapacagm bu ti-

caretten biiyiik kazan^lar elde edeceksin dersin?

§ayet biri sana tamdiklarinin kendisine karsi

kalplerinin nasil oldugunu soracak olursa ona: —'

Biitiin tajiidiklarinin sana karsi temiz bir kalp ve

duygu ale bagli olduklarmi, kendisini biiyiik bir sev-

giyle sevdiklerini soylerstn?

§ayet biri sana bu saatta kazlacak bir kuyu

hakkinda bir sey soracak olursa ona: — Bu iyi ve

hayirh bir isdir, sonucuda hayirli ve memnuniyet

vericidir, dersin?

§ayet bixi bu saatta sana kansi hakkinda bir

sey soracak olursa ona: — Ailesinin 50k namuslu

ve iffetli bir kadin oldugunu, fakat yakinda kendi-

sinden aynlmayi diisundugunii soylersin?



§ayet bu soru, kole ve cariyeler i^in sorulmus-
aa ona: — Bunlann da kalpleri kendisine sevgiyle
bagh oldugunu soylersin?

§ayet bu soru At, katir, egek satin almak hak-
kinda ise ona: — Bu gibi hayvanlann satin alinma-
si ve satilmasindan, mutluluk ve bereket dogar, se-
nin icm iyi bir istir dersin?

§ayet biri bu saatta sana kisir bir kadimn do-
gurup doguramayacagini soracak olursa ve bu soru
bu saatin baslangicinda sorutrnus. ise ona: — Boyle
kadinlar hg bir zorluk gekraeden dogurabilirler, der-
sin? §ayet bu soru bu saatin ortalarmda soruImu§
ise ona: — Evet bu kadinlar zorla gebe kaldigi gibi
biiyiik zahmet ve yorgunluklar cektikten sonra do-
gurabilirler, yalniz bu gibi kadinlann bir sadakaya
ihtiyaglan olur, o da bir bas beyaz koyun almarak
kesilir, eti fakir ve yoksullara verilir, bir kismi da
biraz ekmekle birlikte pi§irilir, Kur'an ogrenen tale-

belere yedirilir, bu Qocuklam ellerini yikadiklan Su-
dan bir kismi alinarak, yagmur suyuna kajnstirihr,

bununla hasta gebeliginde yikanir. §ayet yagmur
suyu bulunmazsa, yedi ayn kuyudan alinacak birer

61<;ek su ile bu i§ yapilir. Yalniz bu sularin cami ve
mescidlerde bulunan kuyulardan ahnmasi lazimdir.
Hak TaaJa bu sadakanin bereketiyle bu dogumu ko-
laylikla yaptinr, dogumdan sonra da ayni sekilde
niyyet edilerek bir sadakanin verihnesi gerekir, bu
sadaka da, Hak Taala'ya stikur sadakasi olmus olur.

§ayet bu soru bu saatin sonlannda sorulmua ise

ona: — Boyle bir kadimn dogurmayacagiru soyler-

sin? Allah daha iyisini bilir.

§ayet boyle kisir zor dogum yapan bir hasta
i§in bir korunma miskasi hakkmda bir sey sorula-
cak olursa ona: — Asagida §ekli gosterilen tilsimi
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veya adlan beyaz bir tavugun kaniyle bir kagida

yazar, iistiinde tasnnasim soylersin, Allah'in izniyle

dogum kolaylasmis olur.

§ayet biri bu saatta sana Devlette bulunan bir

isine erisip eri§meyecegini soracak olursa ve bu so-

ru da bu saatin baslangicinda sorulmus ise ona: —
Evet bu isi elde edip kazanaeaksin ? Dersin. §ayet

bu soru bu saatin sonunda sorulmus ise, ilkinden

daha cok yorulup zahmet cektikten sonra bunu elde

edecegini soylersin? §ayet bu soru bu saatin sonun-

da sorulnms ise ona, beyhude ugrasip yorulmamasi-

m, bos yere mahm harcamamasmi, bunu hie. bir za-

man elde edemeyecegini soylersin?

§ayet bu saatta sana gaipten sorulacak olursa

ona: — Uzakta bulunan bu kisinin sihhat ve afiyet-

te bulundugunu meraki mucib bir halin bulunmadi-

gini, yakinda geleeegini soylersin?

§ayet biri emanet verilen bir mall soracak olur-

sa ona: — Evet bu emanet verilen kiside bulunmak-

tadir, yalmz bunu sana gee olarak getirip verilecek-

tir, dersin?

gayet sana bu sehirde hayir ve bereketin bulu-

nup bulunmadigi sorulacak olursa ona: — Evet bu

sehir nimet ve bereket bollugu icindedir, dersin?

§ayet biri bu saatta sana memleketin hukiimda-*

rimn durumunu soracak olursa ona: — Bu memle-

ketin Hukumdan, akil ve vicdan sahibi, adaletli bir

kisidir, hayir islemeyi seven, merhametli bir padi-
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jahtir, iyiiiga emre<ien, kottilugU yasaklayan biiyiik
bir lasidir, dersin?

§ayet biri bu saatta sana kendisinde yerlesen
bir korkudan soracak olursa ona; — Kederlenio ta-
salanma? Allah seninle birliktedir, o serai korur ve
lyilige erigtirir, dersih?

§ayet biri bu saatta sana kendi i§inin sonucu-
nu soracak olursa ona: — i§Ierinin iyi ve dogru bir
yolda oldugunu, her seyi hayira yormasim soyler-
sin? J

§ayet biri bu saatta sana bir hasta hakkinda
bir sey soracak olursa ona: — Bu kisinin hastahgi
fazla su icmesindendir, bedenine cinlerin riizgan
carpims, kalbine de bir sizi girnnstir, kendisi 5imdi
aglamakta, bazen bagirmakta, dzellikle bu haller
kendisine uykuda gelmekte, tipki bir deliye benze-
mektedir, bu esinti veya dalga iizerinde gidip gel-
mektedir, i§te bu illeti kismen de deniz kenannda
belki de cenabet iken deniz suyu ile yikanmadan al-
nustir veya bir kuyunun basmda temizlenirken bu
illeti alimstir, dersin?

§ayet bu hasta kadin ise, bu illeti sirtindan al-
digini soylersin? Boyle bir kadmin, uykusunda ag-
layacagnii, korkulu seyler gdrecegini, basinda da ag-n ve sizilann artacagnu, renginin solacagini soyler-
sin?

§ayet bu illetin ilaci senden sorulacak olursa
ona: — Bir giivercan yavrusu alnarak kesilip temiz-
lenir, biber, hardal, tuz, beyaz kimyon, zaferen, kuz-
bera, sarnnsak ve 7 adet hiilbe danesi ve bir miktar
hebati yag ahnarak pisjrilir, hastaya yedirilir, Al-
lah'in izniyle hasta sifa bulur.

Boyle bar hasta icin tiitsii istenirse ona su tiit-
siiyii tavsiye edersin: — Giivercin tiiyU veya koc tii-

162



yii, deniz yosunu, agagxdaM harflarla birlikte yaka-

rak hasta tiitsulenlr. Allah'm izniyle gifa bulur. Ya-

zilacak harflar §unlardir :

Ve yine soylendigine gore agagidaki harflar bar

kagida yazilarak, yukarda anlatilan koc. tuyii veya

guvercin tUyii, deniz yosunu ile birlikte yakolarak

hasta tutsulenir, boylece hasta Aliah'in izniyle gifa

bulur.

Yazilacak harflar gunlardrr :

Sonradan bir kagida (Fecir) suresinin tamami-
m yazar, bir mescid veya cami kuyusundan alman
bir miktar su icine atihr, yazilar siliaiince, bu su ile

hasta temiz bir yerde veya bir legen iginde yikanir,

sonradan giivercin veya koeun kemikleri par^alan-

madan ahnir beyaz ve temiz bir beze sarilarak bu
yiik bir agacin altina gomulur, bu kemikleri gomer-
ken Allah'a §6yle biir duada bulunursun: Ey Alla-

him, Kulun filan kadimn oglu, veya filan kadirnn ki-

zi filandan §u hastahgi §u agaca Qikarmani istiyo-

rum derain? Aliah'in izniyle o hastalik o ki^iden gi-

karak o agaca gecmi§ olur, hasta da §ifa bulur.

§ayet bu hastaya takilmak fcjin bir tilsim iste-

nirse a§agida gosterilen ayetlerle oina §u adlan ya-
zar, iizerinde ta§imasmi soylersin? Yazinin baslan-

gic. ve sonunu besmele ve selat ve selamla taniam-
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larsm, Allah'in izniyle hasta sifa bulur. Yazilacak
adlar sunlardir :

• . . • .

\& v. u;^\,u>l-~l

Yazilacak dua ve ayetler de sunlardir ;

Ayetler :

1 — Besmele ile Resulullah Efendimize selat

ve selam

2 — Ihlas suresi

3 — Mauzeteyn
4 — Besmele selat ve selam
Sonra dua yazilir: Ey Allahim! Senin azabin-

dan rahmetine sigminm, senin verecegin cezadan af-
fina siginirun, Ey kerem sahiplerinin en miikerrc-
mi? Ey bagislayanlarm, en iistun bagi&layicisi, ku-
lun filan kadinin oghi filana gifa ver?, sen sifa ve
afiyet vericisin, senin sifan ancak sifa olabilir, bu
hasta kuluna oyle bir §ifa ver kif bundan sonra her
illet ve hastahk ondan uzak kalsm, hie bir aci ve
elem duymasui, ciinkii kitabmda da soyle buyuru-
yorsun (1) (Ve nunezzil minel kurani ma hiive si-

faen ve rahmeten lilmti minin) ve yine (2) (Kul -

Huve-lUlezhie Amenii Hilda ve sifa) ve yine (Ve iza
Mariztii (3) fehiive yesfini) ve yine (Ve yesfi su-
dur (4) kavm Miiminin) buyurursun? Qiinkii sen
her seve guciin yeter, herseyi bilirsin?, Ey merha-
metcilerin en ttstiin merhametlisi, senin rahmetine
sigindim, Allah'in selat ve selami elcM ve Peygam-
beri olan Muhairimedin iizerine oLsun?

(1) 17. ci sure- 81. eiAyet- Esra
(2) 41i ci sure- 44. ctt Ayet- FussHet-secde
(3) 26. ci sure- 80. ci Ayet- §Uara
(4) 9. cu sure- 15, ci Ayet- Tovbe
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Ayetlerin anlami sirasryle goyledir :

1 — Kur'ah'dan beyan ettigimiz ve indirdigi-

miz sey Mu'minlere gifa ve rahmettir.

2 — Onlara deki, Kur'an miiminler hakkinda,

hidayet gozu ve §ifa gozudiir,

3 §ayet ben hastalamrsam bana gifa vere-

cek ancak o'dur.

4 Imanli kullann gogiislerine sifa, yiirekle-

rine ferahhk veren o'dur.

(Mecmu) Adli kitapda da bu gibi hasta hakkin-

da fjoyle bir aciklama vardir: Bu hastaliga sebep

olan §eyin, karanlik bir yerde yiyip iQmesinden ileri

geldigi anla§ihr t Qiinku yedigi yemekten veya ic.tigi

sudan cinlerden birinin icmi§ veya o yemekten ye-

mis olmasidir, bu hastahgm en cok aci verdigi yer,

kiginin basi ile kalbidir, bu aci sonradan biitiin vii-

cudu sarar, ate§ yiikselince, artik hastanin anlayigi

kaybolur, kendinden gecer, hasta uykusunda dahi

korkune riiyalar goriir, o an igin gildiran bir kim-

seye benzer, bu gibd hali onlemek icm, hastaya az

miktarda safran, sarmisak, kuzbere otu, agac, zam-

ki bir olgii iizre alnarak, giivercin veya koq etiyle

birlikte inek yagiyla pigirilir, hastaya yedirilir, Al-

lah'm izniyle hasta sifa bulur, diye yazar.

(Izkar) AdJi kitapda da §oyle yazar: — Bu ki-

§inin hastakgi cinlerin yelindendir, bu hastahk kah

ge§er, kah doner, hastayi yatinr, bu hastahgi bir

kuyu yamnda veya denizde, veya su bulunan bir yer-

den almistir. Bu gibi hastalann viicudu sizlar, uyku-

sunda korkulu §eyler gorerek korku ve dehset icm-
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de kakr, basinda yeller eser, durumii her an degu-

§ir, bazen uykuda aglar, dersin?

Bumin ilaci senden sorulacak olursa ona: —
Bir giivercin yavrusu alinarak kesilir bunun tiiyii ile

birlikte bir kagda su adlar yazilarak hasta tiitsule-

nir, tutsiilenmeden once ve her defasinda hastaya
temiz beyaz bir elbise giydirilir, daha sonra deniz

yosunu veya artiklan ahnarak bir suya atihr, Hasta
7 gun sure ile bu su ile yikanir, Allah'm izniyle hasta
sifa bulur. Adlar gunlardir :

Sonradan kesilen giivercin yavrusunun eti ali-

mr, nebati veya inek yagiyle pigtirilir Icme bir mik-
tar kuzbere, safran, bir dane misk ile sarmisak ve
hiilbe tohumu atihr, icme az bir sey giil atilir, boy-
lece pisirilen yemek hastaya yedirilir, yalmz hayva-
nin kemikleri kirilmadan, beyaz bir beze sanlir, bir

agacin altina veya bir mezarlga veya bir copluge go-

muliir, Allah'in izniyle hasta iyilesir.

Ve yine sonradan, bir olcek beyaz misir alinir,

haslamr, bu haslanmis misir daneleri hastanm ba-

§mdan asagi dogru dokiillir, orada bulunan gocuklar

da bunlan kapisip yerler, veya bu haslanan misir

daneleri ahmr, denize atilir, hasta uzerinde aym si-

fa gorulmug olur.

(Haber saatt) Adli kitabda da soyle yazihdir :

— Bu gibi kisinin hastaligi viicuduna ve kalbine gi-

ren cinlerin etkisindendir, dersin, boyle bir hasta,

karninda, basinda, agzirida biitun organlannda sid-

detli acilar duyar doktorlar dahi buna care bula-

mazlar, bu sebeple boyle bir hasta icin sadaka ve ke-
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falet verilmelidir. Bunun kefareti nedir? diye sora-

na: — 7 olgek beyaz misir veya 14 batman pamuk-
la birlikte iki olgek tuz, bunlar bulunmadigi veya te-

min edilemedigi takdirde 14 batman degisik yiye-

cek ile 4 batman tuz bunlarla hasta silinir ve fuka-

raya dagitmr, bunlar yapildiktan sonra, bir gift, er-

kek, disi giivercin yavrusu ahnir adet iizre pisirile-

rek yedirilir, §ayet giivercin yavrusu bulunmadigi

takdirde, kog eti ahnarak pigirilir hastaya yedirilir.

Bundan sonra bir kagida sira ile fatiha suresi, ve

bakara suresinin, bastan besinci ayetine kadar ya-

zilir, onun altma da, Bakara suresinin son 286 ve

287 ayetleri yazilarak, bir korunma vasitasi olarak

hastanm miinasip bir yerine takilir, Allah'm izniyle

hasta sifa bulur.

(Mendel) Adli kitapta da bu konu soylece agik-

lanir: — §ayet bu saatin baslangicinda senden bir

hasta sorulacak olursa ona: — Bu kiginin hastaligi

gokten inmistir, siddetli sanci ve agnlaria birlikte

degisik §ekiller alir, dersin?

gayet bu soru bu saatm ortalannda soruLmu§

ise ona: — Bu kiisinin hastaligi yer sakinlerinden

kendisine gegmigtir, yani cinlerden sirayet etmistir

dersin? Bu da cinlerin nazari veya gozudur, Bu se-

beple hastanm vucudu gevser, rengi degismesine

ragmen, bir takun ilag ve tilsimlar kullanildigi tak-

dirde, Allah'm izniyle hasta sifa bulur, dersin? Bu
gibi hastalara sifa verici en iyi tilsim Ensardan
(Eba Dtteane) hazreUerinin su sur tilsumdir, bu si-

irleri yazar, altma da, (Ayetul kiirsi) ve (fatiha su-

resini veya surelerin ilk baslangig ayetlerini) ayrica

yine hasir siiresinin son ayetini, Kur'an'daki

secdelerle birlikte yazar, hastanm iizerine takilma-

sim soylersin? Allah'm izniyle hasta sifa bulur.
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§iir goyledir

Bu gidrin tiirkge anlami ^oyledir: Diinyada ya-

$adigun surece, nefsinun ve s^ytaiun ^errinden giz-

lice ve a$ik$a Rahman olan Allah'a sigutdim. Allah'-

m fetih ve nusret igin kullarina gonderdigi en hayir-

h insan olan Muhatnmed'e selat ve selam getirdim-

§ayet sana bu hastanm iyi olup ohnayacagi so-

ruiacak olursa ona: — Boyle bir hasta, kadin veya
erkek olsa da Allah'm izniyle gifa bulurlar dersin?

§ayet bu saatta sana bir hirsiz sorulacak olur-

sa ona: — Bu hirsiz, ya§i kiicxik uzun boylu, giizel

genre ve tavirli, sari renkli, yumugak iman sahibi,

talebe veya ilim tahsil etmi§ bir gene, oldugunu, yii-

ziinde ve kulagmda bir iz tasidigini aoylersin? Qali-

nan mallar da bulunup §ikacaktir, ve bir tevile gore
bu gibi ki§inin galdigi mallarin geri gelmesi veya
bulunmasi imkansizdir, bunlan bir su yerine veya
bir bahgeye veya ateg yakilan bir yere gomdugunii
soylersin?

(Izkar) Adli kitabda boyle bir hirsizlik hakkin-
da goyle bir agiklama vardir: — Bu hirsiz sari renk-
li, giizel endamh, giizel yuzlii, olup islah olur bir yo-

nii oldugunu, hayirk i§ler yapacak bir tipte yaratil-

digim, hiikiimdarlarla dostlugu bulundugunu, her-
kesce sevilen, gur sach bir ki§idir. (paldigi mallar
ate§ olan bir yerde gomuludur veya ona yakin bir

yerdedir veya giineye dogru bir kesimde deniz ke-
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nanndadir. QUnkii bumin sikis, yen ve kismeti yay

ve baJina burcudur. Her ikisinin sekli de ^oyledir :

(Mecmu) Adli kitapda goyle yazar: — Bu hir-

slz giizel yiizlii, talisilli bir musluman yiizunde veya

ba§mda bir yara m ta§ir, bu yabanci bir ki§i veya

kirmizi tenli bir kole veya taninmi§ biiyiik bir kisi-

dir, iyi ve giizel nefisli, kulagmda bir yara izi ta§i-

yan, garpik cehreli, haya ve saygi duygusu ta§ima-

yan, hastalikli, fakir bir kimsedir, galinan mal ger-

gekten bulunacaktir, bu mallar, bir seyhin veya bir

zahidin mezannda sakli oldugu icin, s/u ayeUeri ayn
ayri 7 ser kez okuyup o mezann sahibine hediye

edilmek suretiyle, bu mallan bulmus, olur. Okunacak

sureler ^unlardir : (Kadir, ihlas, Mauzeteyn).

gayet sana bu esyalann geri donmesi ve bulun-

masi iciu bir dua yaza ve daveti sorulacak olursa

ona: §u adlari yazar, ruzgarh bir yere asmasini soy-

lersin? Allah'm iizniyle esjyalar iade edilmig olur. Ya-

zilacak adlar soyledir :

§ayet biri bu saatta sana ipekli giyinme hak-

kinda bir sey soracak olursa ona: — Bu saata* ipek-

li elbisenin giyilmesinde bir sakinca olmadigmi soy-

lersin?

Bu saata sana bir savag hakkmda bir sey soru-

lacak olursa ona: — Anlasma ve sulhten gayri bir
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sey olmayacaktir dersin? Allah daha iyisini bilir.

§ayet sana bu saatta elinde ne gibi bir seyin
buhinacagi sorulacak olursa ve bu soru bu saatin
baslangiemda sorulmus ise ona: — Bunun elmas ve-

ya yakut veya pirlanta oldugunu soylersin? §ayet
bu soru bu saatm ortalarmda sorulmus ise, bunu
ipek veya billur oldugunu soylersin? Bu soru bu
saatin sonunda sorulmus ise, bunun has giimiis ve-

ya beyaz kursun oldugunu soylersin?

(tzkar) Adl kitabda bu konu hakkinda soyle
denmektedir, bu saatin bir baslangici ve bir de so-

mi vardir, bu sebeple orta bir saat hukmune luzum
ve ihtiyac. kalmaz, zira her kevkebin iki burcu ol-

makla iki de sekli vardir, ancak giinesle ay bundan
istfena edilmelidir, cunkii bu iki kevkebin birer burc-
lari ve birer sekilleri vardir.

§ayet biri bu saatta sana karada ve denisde
yolculuk yapmak icrn bir soru soracak olursa ona:— Her iki yolculukta hayirli ve bereketlidir, sana
biiyUk kazanclar getirecektir, dersin?

§ayet sana bu saatta gocugun ogretmenine tes-

lim edilmesi hakkinda bir sey sorulacak olursa cna:— Bu is hayirli ve iy sonuc. veren bir tesebbiisdur,

dersin?

§ayet biri sana bu saatta gaipte olan bir kisiyi

soracak olursa ona: — Bu kisi yakinda sana geleee-

gini, sihhat ve afiyetuiin iyi oldugu, yaptigi ticaret-

ten iyi kazanclar elde ettigini, bundan dolayi sevins-
li oldugunu, onun geri donmesi 7 hafta veya 7 gun
veya 7 senede olacaktir, sayet bundan daha geg ka-
lirsa, artik hayira yorarsin dersin?

§ayet biri bu saatta sana yapilan bir savasin
sonucunu soracak olursa ona: — §imdilik hasimlar
savasmamakta ve dovusmemektedir, biiyiik ve an-
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layi§h kigilerden tanuimi§ bir gahsiyet ara buluculu-

gu, yapmakta ve onlan barigtirmaga Qali§maktadir,

dersin?

gayet sana gehirin hal ve durumu sorulacak

olursa ona: — Bu gehrin durumu bu sene gok iyidir,

kjinde bulunulan sene bereketli yagmurlarla sulana-

caktir, her turlii nimet size yaklasmakta&ir, Bu se-

beple insanlann kalpleri bu nimetlerm bereketiyle

rahmetle dolacaktir, sonra bu sehire disardan biiyiik

bir bilgin gelecektir, bu biiyiik kisi halen yoldadir,

buraya varmak iizredir, dersin?

§ayet biri kendi halinden bir soru soracak olur-

sa ona: — Bu soruyu soranin alim satim gibi bir

sey dugiuidugiinu, veya evinden ealinan beyaz bir

e§yanrn durumunu sormak istedigini sdylersin? Qiin-

kii Musteri yildizi, altmci gok uydusudur, sulu ve

ate^lidir, hem di§i hem de erkektir, Miisteri giinduz-

leri erkek, geceleri disi srfatiyle sifatlanir, biitiin

gok katlarma 12 senede bir ugrayarak ge$er ve her

burcta veya menzilde 5 ay kahr, Allah daha iyisini

bilir.

(Per§embe gun ve saatlannin insanlar uzerindeld)

etkisi ve bu yonden yapilmasi gereken

i§ler hakknida bilgiler

1 — Bu gtiniin birinci saati kadm ve erkekler

arasmda sevgi ve muhabbet islerine elve-

rislidir.

2 — Bu giiniin ikinci saatinda uyutup bagla-

maya elverislidir.

3 — Bu guniin uciincii saatinda, yuzlestirme-

ye elverislidir.

4 — Bu giihun dordiincu saati Hukumdarlar

ve Devlet buyiiklerinin yamna girmeye

elveriglidir,
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5 — Bu gitalin beginci saati, nikahi baglayip
durdunnaya elveriglidir.

6 — Bu giiniin altlnci saati, kari-koca arasm-
da sevgi ve anlasmaya elveriglidir.

7 — Bu giiniin yedinci saati,cinleri baglamaya
ve kovmaya elveriglidir.

8 — Bu gunun sekizinci saati, sevgi ve agk is-

lerine elveriglidir.

9 — Bu gunun dokuzuncu saati, ayirma ve da-
gitmaya elveriglidir.

10 — Bu giiniin onuncu saati, nikahi durdurup
baglamaya elverisUdir.

11 — Bu giiniin on birinci saatuia gelince sevgi
egilimlerine elveriglidir,

12 — Bu giiniin on ikinci saatina gelince yine
ask ve muhabbet islerine en uygun ve
hayirli bir saattir.

(Bu giiniin Hastalar iizerindeki etkisi)

1 — Bu giiniin birinci saatinda hastalananlar-
dan kadin olsun, erkek olsun iyilegirler.

2 —- Bu gunun ikinci saatinda hastalananlar-
dan kadm olsun, erkek olsun her ikisi de
oliir.

3 — Bu giiniin iieuncii saatinda hastalananlar-
dan erkek iyilesir, kadin oliir.

4 — Bu giiniin ddrduncii saatinda hastalanan-
lardan erkek oliir, kadm ise gifa bulur.

5 — Bu giiniin beginci saatinda hastalarianlar-

dan her ikisi de oliir.

6 — Bu giiniin altusei saatta hastalananlardan
erkek oliir. kadin gifa bulur.
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7 — Bu giiniin yedinci saatinda hastalananl&r-

dan, her ikisinin hastahgi uzun surer, iyi-

lesirler.

8 — Bu giiniin sekizinci saatinda hastalanan-

lardan, her ikisinin hastahgi uzun surer,

ikisi de sifa bulur.

9 — Bu giiniin dokuzuncu saatinda hastala-

lardan kadm olsun, erkek olsun her iki-

side oliir.

10 — Bu giiniin onuncu saatta hastalananlann

hastaliklan uzun siirer, sonunda §ifa bu-

lurlar.

11 — Bu giiniin on birinci saatinda hastalanan-

lardan erkek oliir, kadm sifa bulur.

12 — Bu giiniin on ikinci saatinda hastalanan-

lardan kadm olsun, erkek olsun her ikisi

deolur.

§ayet yeni seneye Persembe giinii ile girihnis

olursa (Neyruz), bu senenin ferah ve sevingle dolu

gesecegihi, her hal ve durumda herseyin bol, hayir-

li, iyi olacagini, ilim ve irfanda ilerlemeler kaydedi-

lecegini, sehir halkinn yasantisinda refah gorulece-

gi, yapilacak islerde ba§arilar elde edilecegi, ozellik-

le Hiikumet erkanrnin halkla olan iliskuerinin dogru

ve iyi bir istikamette gidecegini soylersin?

Ve yine hayvan uretiminin bereketli olacagi,

ozellikle at ve deve gibi hayvanlann eogalacagini,

soylersin?

Bu sene fazla yagis. olacagindan ekin ve ziraat

islerinin zayiflayacagini, agac. mahsulii meyvelerin

bollasacagini, fiatlarda ucuzluk goriilecegi, her sey-

de bolluk ve bereketlik goriilecegini soylersin?

Yalmz bu sene iginde bu memleketin biiyiikle-
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pnden bin, zalim bir kigayle dogUgmek tee gikaca-
gmi, ki§ ve yaz mevsimleritain iyi bir ortamda gece-
cegini soylersui?

Bu sene ichide Hukiimdar ve Bilginlerde siirek-
li hastaliklann goriilecegini soylersin? Allah daha
iyisini bilir. Dokuzlu uygun §ekli ile ve bu kevkebe
mahsus iiygun guzel adlar olan (Ya kebir - Ya Mii-
teal) suret ve gekli a§agida g6sterilmi§tir. Bunun
sayisi 773 olup, (Mu^terinin) ozel giinu de Per§em-
bedir.
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(Merih kevkebimn gain ve saatlannui canhlar

iizerindeki) etlrisi ve bunlar hakkinda

bilgiler

Bu gdk yildizi beginei gok katinrn yildizlann-

dandir, kirmmmtrak renkte olup ba§i kesik gibidir.

Bu uydunun gumi (salidir). Burglan da (Hamel -

Oglak) ve (Akreb) dir. Allah'in guzel adlarindan da

(Ya Malik - Ya Kuddus) adlanni ta§ir, bu uydunun

Allah katmda Vekil Melaikesi de (Azrail) dir.

gayet bu gibi bir gunde arzulam§ olduigunu

lerden her hangi bir isi yapmak istersen, once Al-

lah'tan sonra da onun vekil Melaikesinden yardim

istemeli ve tesbihini okumalisin? Bu tesbihi i§e ba§-

lamadan once, ve i§in sonunda tekrarlayip okumak

icab etmektedir. Qiinkii Ameller §artlarla gercekle-

§iir, kim ki bu §artlari bihakkin yerine getirirse, ve-

kil Melaike Azrail yoniinden igi tamamlanmi§ ohir.

Tesbih goyledir; (Ya kahhar ' Ya kadir ' Ya
ganiy * Ya Aziz ' Ya Vahid ' Ya Allah ' Ya Vedud \

Allahumme Inni Eseliike Yamen lehu Enniimae vel

Ala, Vel kudrete vessena, Ya men lehu es§ukre vel-

hamd, Vel kudrete vel beka, Ya men Haleka Elase-

b-a semavatin tibakan Aliyyen, Ve sataha elarza bi-

kuwetihi Alel mai, Ya men melee nurehtt Oemiil ak-

tar, Ve amine fazlihi men fissemavati vel Arzi, vel

Rihari. Ya kuddus ' Ya kuddus, Ya kuddus, Sebuh

Kuddus, Rabbul Melaiketu ve-rruhu, Suphanehti Az-

ze ve Celle Teala Amma Yekulu-zzalimun, Vel cahi-

dun tluwen kebiran, En tekune avni Ve tusahhirli

Keza... keza...

Bunlari okuduktan sonra ne hacetin varsa bil-

dirir ve vekil melaikeye de goylece hitab edersin?

(Aksemtu Aleyke Ya Azrail, Bihakki-llahi ellezi ka-
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ne> vjela I^eylin dacin, Vela semae Zatii ebrajin, Vela
arzin zatii fecacin, Ve bi hakld Kevkebil-Ahmeri el-

leai ffesemai elhamiseti, ilia ma ecebte davti ve kiin-
te avni Ala keza. . . ve kezza.

Bu kevkebin savag sirasindaki Kur'an suresi
(Elem ne§rah) suresidir. Bu sonuna kadar okunma-
Iidrr. Yerden bir avu$ kirmizi toprak almarak ona
kargi bu suret okunur ve dugmanm yuziine dogru
savruhir, Allah'in izniyle du§man boylece yenilgiye
ugrar.

Bu kevkebin agaei da (Leba mlina) adlx agas-
tir. Bunun binek hayvani da karmizi veya kirmizi ka-
ngimi bir inektir, bu guniin ilk saatiugursuz aksi
bir saattir, ancak savag, d6gu§, fesad ve karga§alik-
lara elveri^lidir.

(Izkar) adli kitabda bu kevkeb hakkinda §u
bilgileri verir: — Bu kevkeb beginci gok katmdan
Cikar. Her burcta 40 glin kalir, 20 ay iginde biitiin

gok katlarma ugrayarak geger, her durak veya men-
zilde 12 gun kalir. Bu kevkebe atfedilen sifatlar gun-
lardir: §ecaat, kabalik, zahmet ve yorgunluk, hid-
det, hainlik, algaklik, bagan, yenmek, giiq gibi bu ve
buna benzer sifatlardir.

Bu giiniin ilk saatmda yapilacak igler §unlardir:
Viicuttan kan almak, yaralan de?ip temizlemek, co-
cuklan siinnet etmek, viicuda saplanan ok, kurgun
gibi geyleri gekip eikarmak, sava§ arac. ve geregle-
rini kullanmak, deinircilerle iligki kurmak

t sert gii-

mu$U yontup inceltmek, ok ve mizrak imal etmek,
ve ava gikmak gibi iglere elveri§li bir saattir. Bu
kirmizimtrak bir kevkeptir, kismetini Oglak (Ha-
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mel) ve akreb burc.larindan alarak gikar. Zira oglak

burcu ateslidir, akreb ise suludur. Allah daha isyisi-

ni bilir bu kitab bu kevkeb hakkinda yukardaki bil-

gileri verir.

Bu gunun ilk saatmda koruyucu muhurler yap-

mak istersen sail gunii agagida sekli gosterilen ve

kirmizi bakirdan yapumis bir plaka hazirlarsm?

Igine de lie satir haMnde su adlari yazar kirmizi

mumla kaplar saklarsm? Bir Hacet icm bunu kul-

lanmadan once iizerindeki mumu kaldinr, uzerinde

tagirsin? Bu muhurler sana, savasta, hayirh islerde,

sevgi ve muhabbet iglerinde bu ve buna benzer a-

mellerde kullanildigi takdirde iyi sonuc, verir.

Plakanui (MuhrUn) sekli ve icindeki yazilar

§6yledir : , TOE

§ayet biri bu saatta sana icfride ne gibi bir dii-

sunce besledigini soracak olursa ona: — Bir §eyi

men etmeyi, kirnuzi bir madeni elde etmeyd, dovtis-

meyi, vurusmayi, yani ser islerini, bunlardan ba§ka

bir seyi dusiinmedigini soylersin?

§ayet biri bu saatta sana, yeni bir yapi yapma-

yi veya bar gemi tezgahi koyup donatmayi, kuyu

kazmayi, nehir acmayi bu ve buna benzer seyler

hakkmda bir sey soracak olursa ona: — Bu gibi is-

lere kalki^mamasini ve hatta bu saatta ekin ekme-

mesini, biememesini, bunlan kurtlann haseratm te-

lef edecegini soylersin? Ve yine yapacagin gemi ile
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veya bu guniin ilk saatinda yolculuk yapmamasini,
ewnden onunla bununla dovusmek iqin gikmamasuu
ve bu gibi islere baslainamasini, bir seyi bir seye
katmamasini, biriyle bir ticari ortakhk kurniamasi-m F zira sonucunun dusmanhk yaratacagmi soyler-
sin? Ve yine gemiden alet ve esya cikarmamasini, ve
bu saatta evine bir gey sokmamasini, zira galmaca-
gnu soylersin? Ve yine bu saatta Hukiimdarlarm
yanina girmemesini, kimse ile kavga etmemesini, ev
halki ile danlip ceMsmemesini, sonucunun ayrihk
olacagim soylersin? Bu saata bu ve buna benzer is-
lerden kagiiimasini, zira bu gibi isler acizligi, tenbel-
ligi ve ki§inin yok olup yikumasina sebep olur. Sonu
hayirh ve iyi olmaz.

§ayet biri bu saatta sana bir haceti hakkinda
bir sey soracak olursa ve bumi bu saatin baslangi-
cinda sormus ise ona: — Bu hacetin olacagmi, bu
soru bu saatin ortaJarmda sorulmus ise, bu hacetin
olmayacagini, sayet bu soru bu saatin sonuna dogru
sorulmus ise, zahmet ve yorgunluklardan sonra ola-
cagini soylersin?

§ayet biri bu saatta sana bir nikah hakkinda
bir sey soracak olursa: — Bu nikahui bir sadaka ve
kefaretten sonra gerceklesecegini soylersin, bu sa-
daka veya kefaretin kirmm bir teke olmasim soy-
lersin?

Sayet biri sana bir yapi hakkinda bir sey so-
racak olursa, bunun tamamlanmayacagini soyler-
sin? §ayet bu soru yolculuk hakkinda ve bu saatin
baslangicinda sorulmus ise yine bu yolculugun iyi
olmayacagini, ancak sadaka ve kefareti verildigi
takdirde gikdacagmi soylersin? §ayet bu yola Qik-
ma sorusu bu saatin sonlannda sorulmus ise Ona:
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— Bu yolculuktan bir hayir ve iyi sonuc. ummama-
sini ve §ikmamasini soylersin?

§ayet bu saatta bin sana umdugu bir seyi bek-

leyip beklemiyecegini soracak olursa ona: — Bey-

hude yere beklememesini bu umdugunu hie. bir va-

kit elde edemiyecegini! soylersin?

Kendi sonucunun da iyi olmayacagim anlatir-

sin?

gayet biri bu saatta sana uzerinde bulunan bir

korku halini soracak olursa ona: — Evet siddetli

bir korku icinde bulunuyorsun? Miimkiin mertebe

bundan uzak kalmaya calismalisin, Allah 'a giivenin

tarn olmah, zira Hak Taala kendine gtivenenleri se-

ver, dersin?

§ayet biri bu saatta sana gaipte bulunan biri-

ni soracak olursa ona: — Bu kisinin biriyle dovus-

tiigunu veya bir dostu veya kansiyle dovusiip bir

birine diisman kesildiklerini fakat Allah'm izniyle

sag ve afiyette bulundugunu, eok zahmet ve mesak-

kat cekecegini soylersin? (Bazi kitablarda da az

zahmet ve mesakkat gekecegi yazilidir).

§ayet biri sana bu saatta gebe bir kadin hak-

kmda soracak olursa ye bu soru bu saatin baslangi-

cmda sorulmus ise ona: — Zahmet ve yorgnnluktan

sonra bir erkek c.ocuk doguracaktir dersin? Bu so-

ru bu saatin sonuna dogru sorulmus ise, bir zahmet

ve yargunluk cekmeden bir kiz gocugu doguracak-

tir, dersin? §ayet kiz dogurmayip erkek dogurursa,

bu cocugun yasamayacagini soylersin? Cunkii kar-

ninda oinlerin yeli vardir veya karnuida tehlikeli bir

illet vardir, orada kan toplanmistir, bu hastanin so-

nucundan korkulur, belki de cocuk 51U olarak dogar

dersin? Allah daha iyisini bilir.

Boyle bir hastanin ilaci soruldugu takdirde o-
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na: — Kirmizi bir koyun sadaka olarak aknir, kesi-
lerek eti fakir ve yoksullara verildigi takdirde, ka-
din ve cocuk kotu sonugtan AJlah'm izniyle kurtul-
mus olur.

Ve yine bu gibi hastaya i^irilecek (suda silin-
mek sartiyle) bir ilag ve ne gibi bir tiitsuniin yapi-
lacagi sorulacak olursa ona: — Bir miktar yogurt
veya siit ahnarak, yag, beyaz kimyon, az sirke ve
bai kanstinlir ve bir kagida (Ya Allah, Ya rah-
man, Ya Rahim) yazilir, bu yazilar siiinince bu ilac,

hastaya iQirilir.

Sonradan sirasiyle. bir kagxda su ayetler yazi-
larak yakihr, hasta bunun dumaniyle tutsiilenir. AU
lah'm izniyle hasta §ifa bulur.

Yazilacak ayetler §unlardir :

1 — Ayetiil kursi

2 — Ihlas

3— Mauzeteyn

§ayet bu saatta duyulan kurbagi seslerinin ne-
ye delalet ettigi sorulacak olursa ona: — Bu sesler
sana, bir savasm, bir dusmanligin, bir yangimn, bir
hirsizligin veya umulmayan kotu bir haberin duyu-
lacaginin bir i§aretidir, dersin?

(Mecmu) Adli kitapta da bu saatta yeni elbise
giyimi ve ortak ticaret hakkinda soyle bir aciklama
vardir: — Bu saatta yeni elbise giymenin iyi bir so
nuc vermiyecegi gibi, ortaklik kurmak, ortak tica-
ret yapmaktan ka^mmalism ? Bu gibi miisterek isler
sana dusmankk kazandirmaktan, darginliklardan
baska bir gey kazandirmayaeagi gibi, denizden ve
karadan getireceginiz mallar da ziyana ugrar, de-
nizde ise gemi batar, karada ise bir kazaya gelerek
yamp gider, dersin?
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Bu saatta Sana yolculuga c,ikmanin bir sakin-

casi olup olmadigi sorulacak olursa ona: — Bu gii-

niin bu saatinda yolculuga cikmamaksin? Qiktigin

takdirde, ya batar bogulursun, veya yanar kiil olur-

sun, sonuQ kotiidur sana bir hayri olmaz.

Bu saatta yapilan bir savagm sonucu senden

sorulacak olursa ona: — Bir istekli istegini elde et-

tikten sonra kazanch Qikar, tamnmi§ sozii geqev bii-

yuk bir kisi sava§an sizin tarafa dogru yaklasmak-

tadir, bu kismin savasa katilmasiyle, hasim yenil-

giye ugrayacak istekli de istegine kavugacak, dug-

man ordusu gerisinde bir cok olii birakarak dagila-

caktir, dersin?

§ayet bu saatta sana hamile bir kaditi igin ne

gibi bir ilacin icirilecegi sorulacak olursa ona : — Ki-

sniin ezberinde olan ayetlerden bir kagi, cini bir ka-

se icine yazihr, cavada yetisen bir nevi giinluk bu

kaseye konur ve icme suyu ile doldurulur, bu yazi-

lar silinince, bunun suyu saball aksam tic, giin sure

ile, yemekten once hastaya igirilir, Allah'm izniyle

hasta sifa bulur.

Bu saatta sana yapilmasi arzulanan evlenmenin

ne gibi bir sonugla tamamlanacagi sorulacak olursa

on: — Bu evlenme isinin ancak alti ay veya alti se-

ne sonra olacagini sayet bu evlenme bu sureden on-

ce olursa bunun sonu iyi olmayacagini soylersin? Zi-

ra kadin akil hastahgina tutulacak, kendini eibisele-

riyle timarhaneye atilacaktir. Bu sebeple iyi sonucu

olmayan bu evlenmeden vaz gecmesmi soylersin?

§ayet bu saatta yola gikanlar hakkmda kotii

bir haber alindigi sorulacak olursa ona: — Aiman

bu haberin dogru oldugunu soylersin?

§ayet, bu saatta yola cikandan hayirb bir ha-

berin dogru olup olmadigi sorulacak olursa ona: —
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Karada ve denizdeki yolculardan alinan bu haber
hakkmda degisik fikirler yurutiiliir, gogunlukla su-
nlit! ilk saatmda ahnan haberler hayirh veya se-
vinc verici ise, bunun yalan oldugu, Uziicu ise dogru
oldugunu sdylersin?

§ayet yolda bulunan bir Wsinin dummu sorula-
cak olursa ona: — Yblcunuz iyi ve emniyetle yolu-
na devam etmektedir, yalniz gidecegi yerde bir sa-
va§ olmaktadir, bu sava§ta hukumdarlardan veya
kumandanlardan biri olduriilecektir, oraya gitmek-
ten bir yarar beklenmez, zdyan edilir, veya yolcu-
mm man yagmaya ugrar, veya hilekar bir Msi bu
mail alir, bir 50k uziintulere ve yorgunluklara ug-
rar, i§te bu ilk saatta sorulan bu sorunun cevabi
buidur, dersin?

§ayet bu soru sana bu gaatin sonuna dogru so
rulmus ise ona: — Bu yolculugun sonucu keder,
uzuntu, yorgunluk, ziyan ve bog yere caksmaktan
gayri bir sonuc vermez dersin?

§ayet bu saatta sana bir (firar) dan yani ka-
gaktan sorulacak olursa ona: — Bu ki§i burada bu-
hzrunaz ancak dogu kesiminde bir sehirde bulun-
maktadir. Bunun geri donmesi uzun siirecektir bu
Msiyi aramakla ancak para harcamak ve dusmanlik
kazandirmaktan baska bir sonug vermez, dersin?

Bu hirsizm galdigi mallan elde etmek icm ne
gibi bir davet yazisi yazilmasi yoniinde bir soru so-
rulacak olursa ona: — Bir si§e icine tuning suyu
ile bir miktar nebati yag konur. Bir kagida kaca-
gm adini, anasinm admi, eger 0 kagagm efendisi
varsa onun da adini yazar ve bu kagida karsi Ya-
ain sruresini tarn olarak 7 kez okur ve bunlan sise-
nin icine atar, mumla veya gamurla muhiirler, mut-
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fagin bir yerine gomersin? Kagak Allah'in izniyle

bulunmus. veya donmiis olur.

§ayet bu saatta sana yola cikan kalabalik kim-

selerin durumu somlacak olursa ona: — Gittikleri

memlekette iki ates vardir, bM sava§, biri yangin,

bu yolculardan biri oldurUlmustur, korkanm bu iki

musibetten biri bunlarm basina gelmesin? Bu mera-

leket halki yabancilanii malim haksiz olarak zorla

alan kimselerdir, dersin?

Bu saatta biri sana alim ve satundan soracak

olursa ona: — Bu saatta yapilacak ahm ve satim-

da-n umulan kazanc, elde edilmeyecegi gibi, bundan

da hayirli bir sonuc. alamazsin, dersin?

§ayet bu saatta sana elde bulunan bir mahn

telef oldugunu, veya elinden giktigini soracak olur-

sa ona: — Evet bu soylediklerin dogrudur, artik

bu kayib ettiklerin sana geri gelmiyecektir, dersin?

§ayet biri bulundugu bir sehrin durumunu sa-

na soracak olursa ona: — Bu sehir savas iQindedir,

orada achk, sefalet, hirsizlik, hile, yalan, kin ve

yagma vardir, bu sehirin baskani da sasi gozlii, k6-

tii ahlakli bir kimsedir, dersin?

§ayet bu saatta, elden ve evden cikan bir seyin

veya bir malm ne yone goturiildugii somlacak olur-

sa ona; — Bu esyanin giineye veya kibleye dogru

goturuldugunii, bunlan biiytik yorgunluk ve me-

sakkatten sonra bulacagim soylersin?

§ayet biri bu saatta sana gomulu bir hazine

veya defineyi soracak olursa ve bu soruyu bu saa-

ttn baslangicinda sornW ise ona: — Bu gomiilen

seyin altuna benzedigini, kirmizi renkte altun para-

ya benzer bir gey oldugunu, ve bunun remildeki sek-
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li de kirmizi olarak goriinmektedir, sureti de so
ledir : ( —

)

§ayet bu soru sana bu saatin sonuna dogru
sorulmus ise ona: — Aranan bu definede bir sey bu-
lunmadigini, bu definenin yuzii temiz gorunmekte-

dir, sekli de goyledir: bu saat, viicuttan

kan almaga, Qocuklan siinnet etmege, hayvan kes-
meye, sava§a, dogiise kan akitmaya, adam oldur-
mege yarayan bir ugursuz saattir.

(Mecmu) Adh Idtabda da bu define hakkmda
goyle bir a^iklama vardir: — §6yleki, Aranacak bir
yerde sanya ?alan kirmm bir sey vardir, mesela,
kirnuzi elbise, akik tasi, mercan bu ve buna benzer
geyler bulunmaktadir, dersin? Allah daha iyisini bi-
lir, diye yazar.

§ayet bu saatta sana kisir bir kadinm gebeligi
hakkinda bir gey sorulacak olursa ona; Bu ka-
dinin karrunda bozuk kan toplanmistir, bu sebeple
gocuk ta rahirndeki ,bu kan yiiziinden bozulmustur
dersin?

Bunun Qaresi ne olacagi soruldugu takdir-
de ona: — Hastanin bir sadakaya ihtiyaci vardir,
bir koyun alimr, kesilir, eti yemek olarak pisirilir'
bir miktar ekmekle fakir ve yoksullarm karni do-'
yurulur, boylece Allah'm izniyle kadin sifa bulur,
dersin?

gayet biri bu saatta sana evli kan - kocamn
durumunu soraeak olursa ona: — Bu kisinin kansi
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kotii ahlakh, zina i§leyen, yalan soyleyen, ona buna

iftira atan bir kadmdir, kocasi da keza kendisine

benzemektedir, her ikisi de bir yelin estigi gibi es-

mcktedir, bir sey iizerinde anla§amazlar, hie, biri di-

gerinin eksigini veya a^ini yapmaz, bunun igindir ki,

bu kotii amelleri yiiziinden fukaraiiktan kurtula-

mazlar, dersin?

gayet biri bu saatta sana bir hastamn duru-

munu soracak olursa ona: — Bu kisinin hastaligi,

kizamuk, kanama, ve cin yelindendir, hasta oynak

yerlerinden sizidan sikayetcwlir, uykusunda korkunc,

seyler gbrmekten iirkerek uyanir, cunku bu cin yeli

karninda yerle§mi§tir, bu sebeple hastamn atesi

yiikselir, iQinde ve organlannda bir takim seylerin

gezdigini duyar, burnundan ve agzindan kotii koku-

lar Qikar, dersin?

(Mecmu) Adh kitab da bunu §oyle agiklar:

— Bu ki§inin hastaligi icine yerle§en cinlerin yelin-

dendir, en 50k aci duydugu yer de viicudun sol ta-

rafidir, hastamn gtizii kah kanlanir, kah sararir,vu-

cudunda yel gezer, basi zonklar, burnundan kotii

kokular Qikar, bacaklan §iddetle agnr, bu Idsinin

hastaligi cinlerin bulundugu yer olan, bir agacin al-

ti veya ates yanan, yemek pisirilen bir yerden al-

digi anlasilir, diye yazar.

(Mendel) Adh kitap da bu konuyu soyle agik-

lar: — §ayet bir hasta ic.in Merih kevkebinin gii-

niinde ve birinci saatinda sana hasta iem bir soru

sorulmus ise ona: — Bu ki§inin hastaligi kendisine

cinler tarafindan miras olarak birakiian vesveseden

ve onun yelinden gelmistir. Hastamn basi ve bede-

ninde uzun sureden beri bir hafifligin bulundugunu,
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fakat gizlemnig olan bu hastahgm simdi goriinup
eiktigxm soylersin?

§ayet bu soru bu saatm ortalannda sorulmm;
we ona: — Bu Irisinin geveze cok konustugunu, sey-
tan bu kisinin diline kotii konusulacak ne varsa
koymakta, bu sebeple seytanin yerlestirdigi sozleri
rastgele sarf etrnekte, Allah'm dusmani olan seyta-
na uydugundan bu hastahga tutuldugunu ve bu has-
taligx da carsamba giinii aidigini soylersin?

§ayet bu soru bu saatin sonlanna dogru sorul-mup ise ona: - Bu hastahktan bir takim degisik
acilar duyacagim, fakat Allah'in izniyle sifa bula-
cagini soylersin? Bu hastahgin da 20 turlii ilaci
vardir dersin? Yeni acilmis kuyudan ilkten cikari-

^ ^V^2
^
KaSni °tu '

Aci ***** Dikei* agaQdaJi (IVfcbik), Ihlilej, Belilej, Kakule, Taze cevizici
Masteki (yani (en iyi sakiz), Zeneebil, Darii fulfill'
Bunlar balla veya tatli bir geyle kar^tinlarak yedi
glin hastaya yedirilir, bazisim da su ile kanstirarak
elde edilen mahlulii 7 grin sure iJe hastaya i&irilir'Yuie bu saydiginuz ila^lardan bir kismi ahiur (Sa-
lit) ile yani nebati yagla kan§tinlarak, 7 gun sure
lie hastanm viicudu bununla silinir. Yalmz bu ilac-
larm her usiimin kuUanilmasina ayni ^iinde baslan-
mahdir. Sonradan hastaya gozden, illetten kurtul-
masi t$m topluca bir nuska yazdirir, uzerinde tasi-
masmi soylersin? Allah'in izniyle hasta sifa bulur.

(Izk&r) Adli kitab da bu konu hakkmda soyle
yazar: — Bu kiginin hastaligi kizamuk, veya diken
batmasi veya einlerin yelinden olan bir hastahktir
Hasta, bas ve kalbinin sizlayip acidigini soyler has-
ta yatagmda ve uykusunda daimi olarak korku icinde
kalir, biitiin vucuduyla birlikte, mafsallan da sizlar,
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degisik sekillerle viicudun bir yerinden diger yerine

gecer iste bu cinierin yelindendir.

§ayet bunun iiaci senden sorulacak olursa ona:

—. Bir miktar siyah kimyon, kasni otu, (kerkem)

yani safran, Hfoidistan cevizinin ici. sirke ve biraz

da hardal ile karistirilarak ateste kaynatilir, hasta-

non viicuduna 7 gun araliksiz siiruliir, Allah'in iz-

niyle hasta sifa bulur.

gayet bu hastaiun ne ile tutsiilenecegi sorula-

cak olursa ona: — 7 gece suiilarla tutsulemesini

soylersin? Aci zamk veya sakiz, birkac, hurma dali,

birkac hindistaii cevizi ince dab, e^ek tirnagi, siyah

bir kedinin birkac tiiyii ve kurumus pisligi yakila-

rak hasta bunlarla tiiteiilenir.

Sonradan tic parca. kagxt ahnir' icine su adlar

yazalarak suya atihr yazilar sttinince bu su hastaya

ich-ilir, adlar gunlardir ( ). Bu

okunmus suyun icme i§i tutsuden sonra olmahdir.

Yapilan bu tiitsii ve icilen bu su hastanin biitiin vii-

cuduna yayihr, hasta sanki kaba bir elbise giymi§

gibi bu ilac. onu basindan ayaklaruia kadar sarmis

olur, bundan sonra tiitsii kabi veya legem" alinarak

denize atdir veya bir copliige gomiiliir, dersin?

Hastaya ne gibi bir yemegin yedirilmesi sorula-

cak olursa ona: — Bal, hardal, yavsen otu, koc eti

yemesini sdylersin? diye yamr.

Hastaya icirilecek manevi bir ila? soruldugu

takdirde asagidaki adlarla birlikte Hasir suresmin
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son ayetini yazar, su ayet ve dua ile birlikte, zem-
zem suyuna veya yagmur suyuna atihr, vazilar ai-
lnunce, bu su hastaya ictolir? Allah'in izniyle hasta
sifa bulur. Yazilacak ad

f ayet ve dua sdyledir :

§ayet bdyle bir hastaya kormimaai ic.in ne gibi
bir tilsinun yazilacagi sorulacak olursa ona: — Fa-
tiha suresini, Ayetul kiirsiyi, Kehif eshabinui adla-
rmi bir kagida yazar, hastamn iizerinde ta§imasim
sdylersin? Allah'm izniyle hasta stfa bulmu§ olur.

(Mecmu) Adli kitabda, bu selrildeki bir hasta-
nin ilaci hakkmda sorulacak bir soruya: — Bu has-
tanin beyaz, siyah veya kirmizi renkte, veya bu
renklerle kansik bir bag koyuna ihtiyaci vardir. Ko-
yun olmadigi takdirde bu sekiide bir horoz alinarak
kesilir, kani evin dort temel kogesine akitilir ve fa-
kirlere yedirilir. Ev halkinm bu kesilen kovun veya
horoz etinden bir gey yememesi gerekir. Sonradan
oturulmayan harab bir evden veya yikmtidan biraz
toprak alimr, bir kaba konmus. bu toprak iizerinde
birkag dal huraia yakiJarak 7 gain ara veriimeden
hasta bununla ttitsiilenir, sonradan sadaka olarak
fakfrlerin elini yikadigi suya biraz giil suyu ve yag-
mur suyu ilave edUerek ve biraz da safran katarak
rengi kirniiziya cevrilince bu suyuti icme bir kagida
yazacagin, {Cin suresi, Tank suresi, Hasir suresi-
nin son ayeti) asagidaki tilsimli dua da ilave edile-
rek atihr, yazilar kendiliginden silinince 7 giinii ara-

188



liksiz bu su hastaya i^irildigi takdirde Allah'm iz-

niyle hasta sifa bulur, diye yazilidir.

§ayet sana bu saatta hastanin iyi olup olmaya-

cagini soracak olursa ona: — Hasta erkek ise c.a-

buk §ifa bulur, kadin ise, bir sure bu hastalikla ug-

rasip yorulduktan sonra o da §ifa bulur dersin?

§ayet bin bu saatta sana sevingli bir haberi so-

racak olursa ona: — Bu haberin yalan oldugunu,

§ayet bu haber kotii, uziieu bir haber olsaydi dogru

olacagini, ve bu saatta sac, kesmenin (tirag olma-

mn) , koltuk alti killarini yolmanin iyi bir is olma-

digim ve yapilmamasmi soylersin? Hatta bu saatta,

biyik kirpmanm, tirnak kesmenin, kaduia sokulma-

nin, biaia yapmanin, gemiye yuklemenin, eve bir sey

sokmanin, birile dost olmanm, Hukumdarlar veya

devlet buyuklerinin yanina girmenin, bir yerden bir

yere taginmanin, ahs, veris. gibi islerin yapilmasi,

yolculuga §ikilmasi gibi seylerin sakincali oldugun-

dan btitiin bu gibi seylerden kisinin kacinmasi ge-

rekir. Hatta, bu saatta coalman veya kaybolan bir

malm geri gelmesi veya bulunmasi da imkansizdir.

Bu saat bu saydigimiz isler igin kotii ve ugursuz bir

saattir, dersin? Allah daha iyisini bilir. Ancak boy-

le bir saatta, bir savasin olacagi, kan akitma, inti-

kam, oc alma gibi haberlerin dogru olacagim soyler-

sin?

§ayet bu saatta yapilmakta olan bir sava?ta
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hangi tarafin kazanacagi sonilacak olursa ona: —
Bu sava§i dogu halkimn kazanacagini soylersin?

§ayet bu saatta sana kaybolan bir sey hakkin-
da bir sey sorulacak olursa ona: — Bulunmayaca-
gini, beyhude yere kendini yormamasim soylersin?

§ayet bu saatta sana memleketin Hukiimdari
hakkinda bir sey soracak olursa ona: — Bu inat^i,
katil, hu-siz, halkm malina ortak olan, kisilerin ma-'
bni yagma ve talan eden kotii bir kisidir, dersin?

§ayet bu saatta sana devletteki bir isinden so-
racak olana: — Devlet kapusunda kendisini kotii
ve korkune. bir akibetin bekledigini soylersin?

§ayet bu soru arkadaslariiun kendisine karsi
durumunu anlamak kasdiyle sorulmus ise ona: —
Sem olduriip yok edeceklerdir, dikkat etmelisin der-
sin?

§ayet bu soru aiJe ve akrabasi icin sorulmus :se
ona: — Seni sevmediMerini soylersin?

§ayet bu saatta sana bir hirsizhk sorulacak
olursa ona: — Bu hirsiz komsulanndan biri, sana
yakin olanlardan, mesela kolen de olabilir, agzinda
veya basinda bir yara izL olan, bacaginin biri egr",
veya parmaklanndan biri egri olan, kisa boylu, go'
nis gogiislii, kotu ahlak sahibi, fakir ve muhtagi ha-
yasiz bir kisidir. Bu Irisi, demirci veya, hastalardan
kan alan veya gift siiren veya, bir insaat ustasi gibi
isler yapan bir kisidir. Ve yine ates onunde isi olan
yani demirciye benzedigini, giiclii olduguna gore de
marangoza benzemektedir. Veya tandirda ekmek pi-
siren, veya dokuma tezgahinda cahsan veya kumas
boyacisina benzeyen bir kisidir. Qaldigi malm bulun-
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masi zor ve imkansizdir, fakat biiyiik harcamalar-
dan, yorgunluktan sonra bu <;ahnan esyalann baska
bir sehirde bulunmasi ihtimai icmdedir, dersin?

Bu hirsizin egkal ve sifati bu saatm baslarinda

sorulacak olursa ona: — Bu lrisinin uzun boyiu, ko-

caraan kafah, kirmizi tenli, mavi gozlii, sasi, hid-

detli oldugunu, gogsiinde bir benin bulundugunu, es-

kiden padisahin komsusu veya dostu veya kdlesi

olan bir kisi oldugunu galdigi mallari da ates yanan
bir yerc yakin bir yere sakladigini, giinku bu gibi

ki§inin kismet ve cikis yeri oglak burcudur, dersin?

§ayet bu aoru bu saatm sonlarmda sorulmus
ise: — Bu hirsizm bir kadin cariye veya ash ve ne-

sebi zayif bir kole bozuntuau oldugunu, bu kadin

uzun fooylu, kirmizi tenli, saygisiz ve terbiyesiz, ha-

ya duymayan, zina isleyen, hain, kindar bir yaratik-

tir galdigi mallari da bir su yerinde saklamistir, zira

oglak ve akreb burclari suludur, Allah daha iyisini

bilir, dersin?

§ayet sana bu hirsizLigm gikmasi ve ealinanla-

nn bulunmasi ichi ne gibi bir davet yazisimn yazi-

lacagi sorulacak olursa ona: — §u iki tilsinu yazar,

bunu evin kapusu altina veya mutfaga veya su olan

bir yere veya helaya veya kuyuya gommesini soy-

lersin? KIsinin muradi olmus olur, sayet Allah izin

verirse y&zilacak tilsimin sekli soyledir :

ii ha 11 nun* uua-iuht i\mt/-»

Her hangi bir kinase asagidaki uygun olan iki

tilsimi yazar, tutuklu bulunan veya bagh olan bir
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kimsenin iizerine astigi takdirde, ayni saatta ser-
best birakilmi§ olurlar. Bu iki uygun tilsunin sekli
soyledir :

No*

U 0 .> 0> i5

§ayet biri bu saatta sana kurbag-alann bagng-
masini neye yoracagini soracak olursa ona: — Bu
sesler sana bir sava§i, dusinanhgi, bir hirsizhgi ve-
ya bir yalani haber vermektedir, dersin? Allah da-
ha iyisini bilir.

Bu giinun ilk saatinui bas/Iangicmda kisinin eli-

ne ne gececegi sorulacak olursa ona: — Kirmizi,
uzun bir seyn eline gececegini, bunun da bakira ben-
zedigini soylersin?

§ayet bu soru bu saatm ortalannda sorulmu§
ise^ona: — Yine kirmizi enlii bir seye benzedigini
soylersin?

Bu soru bu saatin sonlanna dogru sorulmu§ ise

ona: — Bu bir kadmin elbisesi veya hirkasi veya
bir kadimn sa$i olacagim soylersin? Allah daha iyi-

sini bilir.

Bu saatta kaybolan bir seyden sorulacak olur-

sa: — Bunun hi<j bir zaman bulunamayacagini soy-
lersin?

§ayet bu saatta sana, bir hirsizlik olayini veya
bir dusmanligi veya bir hayvanin kesilmesini, veya

192



socuk siianet etmeyi veya bir hastadan kan aima
keyfiyetl sorulacak olursa ona: — Bu sorduklanniz
ancak 40 gun sonra gerceklesecektir, veya kirk saat
sonra, veya 40 hafta sonra olacaktir, zira Merih yil-

dizuuii burcu, Oglak ile Akreb burclandir, kirmizi

renkte olup cehresi saf ve temizdir. Suret ve sekil-

leri de sdyledir : 31 —

-

*

§ayet bu saatta sana bir hastanm dummu so-

rulacak olursa ona: — Bu hastahgin kizil (veya ki-

zamuk) hastaligi oldugumi ve belki de cinlerin ye-
linden de rahatsiz bulundugunu soylersin? Bu gibi

hastaliga tutulanlar gogunlukla kalb ve basindan §i-

kayet eder, uykusunda korkung rtiyalar goriir, kor-
karak kalkar, bu hastalik her gun kisinin viicudun-
da yer degistirerek etkisini yapar, iste bu da yu-
karda sdylenen yelden ileri gelir, bu hasta icm biraz
deniz topragi akmr, biraz sakiz veya giinluk ile ka-
ngtinlarak tiitsii yapilir bu tiitsii arahksiz 7 gece
devam etmelidir. Allah'm izniyle hasta sifa bulmus
olur.

(Salt giinii ve saatlanmn canhlar iizeruideki)

etkisi Hakkinda Bllgiler

1 — Bu guniin birinci saati, ayrilmaya ve diis-

manliga uygun bir saattir.

2 — Bu giiniin ikinci saati, saygi gostermeye
ve hukiimdarlarin, buyuklerin yamna gir-

meye uygun bir saattir.

3 — Bu giiniin uoiincu saati kadin ve erkekler

arasmda ilgi kurmaya ve sevismeye uy-
gun bir saattir.
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4 — Bu giinun dordiiacii saati, dusmanhk,
ayirmaya veya bolmeye uygun bir saattir.

5 — Bu giiniin beginc saati, sevismeye ve gos-

terise, saygiya uygun bir saattir.

6 — Bu gumiii altmci saati ise ka$ak ve kay-

bolanlarm bulunmasuia (tilsim ve dua yo
lu ile) uygun bir saattir.

7 — Bu guniin yedinei saata gelince, Hukum-
darlann huzuruna girmeye uygun bir sa-

attir.

8 — Bu giiniin sekiziiici saati, dagitmaya, du§-

manhga uygun bir saattir.

9 — Bu guniin dokuzuncu saati, hukiimet bii-

yiikleriiiiii yanina girmeye en elverisli, uy-

gun bir saattir.

10 —. Bu guniin onuncu saati, kendisini sevdir-

meye, saygi gostermeye ve sevigmeye uy-

gun bir saattir.

11 — Bu guniin onbirhici saatma gehnce, diis-

manliga ve ayirmaya uygun bir saattir.

12 — Bu giiniin on ikinci saatina gelince, saygi

gostermeye, sevmeye, gonul islerine uy-

gun bir saattir.

Allah daha iyisini bilir,

(SaJi giinu saatlaniun hastalar iizerindeki etlrisi)

Hakkmda bilgiler

1 — Bu giiniin birinci saatmda hastalananlar

kadin veya erkek olsa dahi hastaliklan

uzamakla birlikte her ikisi de oliir.
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2 — Bu giiniin ikinci saatmda hastalananlar-
dan kadin oliir, erkek iise sifa bulur.

3 — Bu giiniin UQlincii saatinda hastalananlar-

dan kadin sifa bulur, erkek ise oliir.

4 — Bu giiniin dordiincu saatinda hastalanan-

lardan her iJcisi de agirlasir, hastahgi uza-

digi gibi her iirisi de oliir.

5 — Bu giiniin besinci saatinda hastalananlar-

dan kadm sifa bulur, erkek ise oliir.

6 — Bu giiniin altinci saatinda hastalananlar-

dan her ikisinin hastahgi uzar, sonradan
iyilesirler.

7 — Bu giiniin yedinci saatinda hastalananlar-

dan kadin oliir, erkek sifa bulur.

8 — Bu giiniin sekizinci saatinda hastalanan-

lardan her ikisinin hastahgi artip uzadi-

gi gibi her ikisi de oliir.

9 — Bu giiniin dokuzuncu saatinda hastalanan-

lardan kadin 61iir
t
erkek sifa bulur.

10 — Bu giiniin onuncu saatinda hastalananlar-

dan erkek oliir, kadin ise sifa bulur.

11 — Bu giiniin on birinci saatinda hastalanan-

lardan, her ikisinin hastahgi uzun siirer

ve oliirler.

12 — Bu giiniin on ikinci saatinda hastalanan-

lardan erkek oliir, kadm sifa bulur. Allah
daha iyisini bilir.

(Sah gxinunu senenin mevsimlerine etkisi)

§ayet sene basi (Neyruz) sail giinii ile girerse,

bu sene icinde inaanlar arasinda bir cok kan dokti-

lecegi, fiatlarm yiikselecegi, karpuz mahsuliiniin aza-

lacagi, hububat ve ekinlerin bollasacagi, Dogu'dan
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gelecek tehlikelerden hukumdarlarin olduriilmesin-

den korkulacagim ve yine Bati memleketlefdeki kral

veya padi§ahlaniun ansizm olmelerinden korkulur,

nehir suianmn azalmasi sebebiyle, log mevsiminin

hafif gegecegini, kar yagigi ve soguklarui da azala-

cagini, sonradan bol yagi§lann olacagini soylersin?

Ve yine bu sene ickide bir §ok hastahklarm ya-

yUacagim, bu sebeple insanlar sadaka ve Kur'an
okumayi, dua etmeyi yogunlagtiracaklardir. Belki

de Hak TaaJa bu taatlarma kargilik, bu gibi sikm-

tilan insanlarui Uzerinden kaldiracak, zira giig kuv-

vet her gey onun elindedir, Merih yildizmm giinu

(Sail) dir. Sayisi da 65 dir. Allah daha iyisini bilir.

AJlah'm selat ve selami Resulii Muhammed uzerine

ve eshabina olsun?

Bu kevkebin be§li uygun gekli a§agidadir ;

V v. r

Vf A

w \« vr \\

'

\. A \i

vr 1 11 Y \o
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(Rahman ve Rahim olan Allah adiyle)

Allah 'in elcisi ve Peygamberi olan Efendimiz
Muhammed Sallallahii Aleyhi ve Selteme onun Ali-

ne ve eshabma Selat ve selamlar olsun. Bu kitab 7
kevkebim canklar ve cansizlar uzerindeki hiikum ve
etkisini 'bizlere gostermektedir. Bunun ilki ve ba§-

langici (Ziihal) uydusudur. Bu uydu,. 7. ci gok kati

kevkeplerindendir. Zuhal uydusu tarn devresini ya-

ni gok katlanna 30 senede bir ugrayarak gecer, her
menzilde (durakta) 170 giin kahr,

(Mukarenet babi)

Miinazara beg tiirl-iidiir :

1 — Mukarenet (biriegmek) 2 — Teslis (Ugle-

mek) 3 — Terbi (dortlemek) 4 — Tesdis (Altila-

mak) 5 — Mukabele.

1 — Mukarenet (birlegme) Kevkebin iginde

bulundugu evdir.

2 — Teslis (iiglemek) demek, Kevkebin begin-

ci ve dokuzuncu evidir.

3 — Terbi ise (dortlemek) kevkebin dordiincu

ve onuncu evidir.

4 — Tesdis ise (Altilamak) kevkebin iiguncu

ve onbirinci evidir.

5 — Mukabele (kargilama ve yuzlegtirrae) kev-

kebin yedinci evidir.

(Yildizlann Snltani Utarid kevkebi)

Bu yildiz ikinci gok kati yildiaadir. Gok katla-
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una 10 ayda bir ugrayarak geger. Her burcta 25
gun kalir. Allah daha iyisini bilir. Her menzilde de
(durakta) sekiz gun kahr. Allah daha iyisini bilir.

§ayet gebe bir kadui bu ate§ yildizi olan utaridin

birlesmesi (mukareneti) sirasinda dogurursa, do-

gurdugu erkek (jocugun oliimii kilinc, yarasindan
olur. gayet bu yildiz ate§li olmayip toprakimsi ise,

dogan kirnse bir hastaliktan oliir. §ayet yildiz riiz-

garh ve esintili bir sirada iken dogmus. ise, bu ki§:-

nin oluniii, yelden olmug olur. §ayet bu yildiz sulu

iken dogan kisi, denizde olmiis olur. Allah daha iyi-

sini bilir.

(Teslisin, terbiin, Tesdisin ve mukarenetin hiikmii

ve) Yddizlara baki§

§ayet Ay'i diger kevkeplerin gerisinde gormu§
isen, bu goru§ hem ugursuzluk ve hem de muH
luklar getirir. Ay'i bu gekilde goren kisinin i§ine,

aleyhinde ve ne de lehinde sonuglanir. gayet bu du-

rumdaki Ay'a ki§i bir kez baknus. olsa, ona mutlu-
luk ve eaenlik verir, iki kez bakmig olsa, kisiye ugur-

suzluk getirdigi gibi i§i de fena sonuca gider. Mese-
11 evde haeir ettigfri kiftise his bir zaman felah bu-

lamaz. §ayet gokte iki ugurlu kevkebi goriirsen bun-
lardan birinin ugursuz oldugunu bihnelisin? Bun-
larla bir i§ yapacak olursa Allah'in izniyle i§i iyi so-

nuc, verk\ Yalmz siyah renkte inek veya koyun sa-

daka olarak verilir, bu sadaka ise Ziihal kevbebi iein-

dir. §ayet Merih yildizi i^inse o vakit kirmizi koc.

veya inek sadaka olarak verilir.
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(7 kevkebin girig ve cikiglan istikamet sureleri, ve
tekrar geri donme sureleri ve kendileruie uygun

olan haller)

§unu bilmek gerekir ki, Giines ve AyMan gayri

kevkeplerin belirli sureleri vardir. Mesela Ziihal yil-

dizmm siiresi 8 Ay 1 giindiir. Miisteri yildizinm sii-

resi ise 9 Ay 9 giindiir. Merih yildizmm siiresi ise 3
Ay giindiir. Ziihre yildizuun siiresi ise 8 Ay 15 giin-

diir. Utarid yildizuun siiresi ise 3 Ay 5 giindiir.

(Bes kevkebin geri donme sureleri)

1 — Miisteri yildizuun geri donmesi Arabi ay-

lardan 9 veya 13 Cemaziyel Ahirde
2 — Merih yildizinin ilk geri donmesi Rebiil

Ahirin 17 ci guniidiir.

3 —- Zuhre yildizuun geri donmesi de Safer

ayinin 7 sindedir.

4 — Utarid yildizmm geri donme siiresi ise Re-

ceb Ayinin ucunde donmiig olur.

5 — Ziihal ise Cemaziyel Ewelin 8 inde don-

mtis olur.

(Kevkeplerin gorulmesi)

1 — §unu bil ki! Ay arzuniza gore ve buhm-
dugumuz yere gore 12 derecede goruliir.

2 — Ziihal yildizi ise 19 derecede iken gdrii-

liir.
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3 — Mugteri yildizi ise 11 derecode gorulur.

4 — Merih yildizina gelince 19 derecede gorii-

liir.

5 — Zuhre yildizi ise 17 derecede iken gorii-

liir.

6 — Utarid yildia ise 13 derecede iken gorii-

liir.

Bu uydular bu soyledigimiz derecelerden daha
noksan dereeelerde goremeyiz. Yalmz giinesi 30 gun
goriirUz (gimduzleri) Ay'i ike 2,5 veya iig giin gore-

biliriz.

(7 Yilihzm bulundugu gok katlan llakkinda Bilgi-

ler ve bu kevkebin digerleriyle mukareneti ve be§

tiirlii munazarasuun hukuni ve etkisi)

Mukarenet hukmii :

1 — Bunun ilki Ziihal yildmdir. Bu uydu 7. ci

gok katindadir. Siyah renkte olup gok ka+larma 30
senede bir ugrayip geeer. Her burgta da *ki bucuk
sene kahr, her durak veya menzilde tarn bir sene
kalu*.

§ayet Ay'i Ziihal yildiziyle birlegmis. veya yan
yana gortirsen, bunun kotti oldugunu anlamalisin?

§ayet Ay'i diger ategli bir yildizla giinegin dogusun-
da ve batigmda birle§tigini veya yan yana geldigini

goriirsen bundan iki anlam cikarirsin? Bunlardan
biri siyah, digeri kirmizi kabul edersin? Bunun da
bir sava§a veya hiikumdardan bir haber ahnacagma
atfedersin?

§ayet Ay'i ruzgarh olan bir yildiz ile mukare-
netini goriirsen, iki anlam tagidign:, biri yel, digeri

hastalik olacagim bilmelisin?
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gayet Ziihal yildizuu, toprakcil bir yildizla bir-

Ekte veya mukarenetindc goriirsen bunun iM anlam
ta§idigini anlarsm, bunlardan biri Kible yonttnde bir

hastaligin bulundugunu ve yine o kesimde bol nzik

oldugunu anlami§ ohirsun?

§ayet Ziihal yildizuu sulu bir yildizla birlikte

veya birlegtigini goriirsen bunun da iki anlam ta§i-

digim bilmelisin? Bunlardan biri karadan bir haber,

ikincisi denizden baliklann kactigina veya kaginldi-

gimn haberi ahnacagma atfetmig olursun? Veya
onemli bir haberin gelecegini bilmelisin?

Ve yine Ay'i Ziihal ile birle§tigini goriirsen, bu-

nu kotii anlama yormalisui? Bu gibi vakitta bir i§

yapan kisi qok zahmet ve yorgunluk gekecegi gibi,

bu sirada dogan goeuklarm da ya§ayamayacaginif

keza bir ev yapildigi takdirde, bunda cinlerin yer-

le§mesinden gemi insa etmig ise, denizde batacagin-

dan korkmalidir. Ve yine yeni bir elbise giydigi tak-

dirde, ikinci bir elbiseyi giigliikle buiaeagmi, §ayet

bu sirada agac, dikerse, bu agacm meyve vermeye-

cegini bilmelidir. Ve yine bulundugu memleketin

hiikumdannin katil halkin malini haksiz yere zapt

edecegini, atesin odunu yedigi gibi halkin malinda

gozti olacagini hukumlerinin kotii ve uygunsuz ola-

cagini bilmelisin? Devletin basinda da 15 sene hii-

kum siirecegi bilinmelidir. Bu hiikumdann dogacak
Qocuklarimn tumii olecegini, bilinmelidir.

(Mukarenetui <<birlesmenin» sadakasi)

Ziihal kevkebi siyah renkte oldugundan bunun
igin 7 adet siyah inek veya koyun sadaka olarak fu-

kara ve yoksullara verilir.

2 — Ziihal yildizinm ikinci hiikmii olan teslis

(iigleme) e gelince goyledir: —
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(MUnazaranin ikuici hiikmii)

2 — §ayet Ay (teslis) de yani uq yonlii bir ha-
le gelmis ise ve onu bu sekilde gormu§ isen Zuhal
kevkebi her i§te iyi sonug vermig olur. Bu sirada
yolculugu $ikan, salimen gidecegi yere vanr, tica-

reti de iyi olur, ve yine yerine kazanc. ve sevincte

donmu§ olur. §ayet bir kadinla evlenirse, ondan se-

refU ve hayirli bir evlat kazanmig olur. §ayet ekin
eker, agac; dikerse bunlann hayir ve bereketini cok-

?a gorur. gocugunu sunnet ederse zahmetsiz ve ko-

laylikla bu i§ sonuglanir, halk da onu sever, sayet
hukumdari igin gahsirsa geref ve itiban artar, isim

ve sohreti her yone yayilmig olur, devlet erkaninm
da gozttne girer, devlet hizmetinde en azindan iki

sene bulunur, Allah daha iyisini bilir.

(Munazaranin iicttncu hukmii)

3 — §ayet Ay (terbide) yani dort yonlii gorii-

lurse, Zuhal'in durumu kotii olmu§ oiur. Bu sirada

yapilacak her i§ kotu sonug verir, Gurbete gikarsa
kolayca geri donemez, Mai gotiirmug ise mail telef

olur. Surekli olarak uzgiin, kederli ve gamli olur,

yeni bir elbise giyerse hastalamr, elbiseyi giiQliikle

giyip eikanr. §ayet bir kadm ile evlenirse ondan
hayir gormez. Aksine olarak dusmanlik, yorgunluk,
megakkat kazanims olur. §ayet eviendigi kadindan
$ocugu olursa yagamaz. gayet ekin ekerse ekini te-

lef olur, telef olmasa dahi dane vermez, §ayet bir

ev yapmaga kalki§irsa, malini tiiketir, fukara kal-

mis olur. Qocugunu sunnet etnns. olsa, §ocuk akh-
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ni kaybeder, delirir. gayet Ay'm bu dunimuim hu-

kiimdar gormiisj olsa sava§ agar, keser bi$er, mem-
Iekette achk ba§lar, devlet erkaniyle arasx acriir ve

sonunda da sihirden veya birinin kihciyle dldUrul-

mii§ olur. Boylece 5 seneden 50k hiikum edemez.

Allah daha iyisini bilir.

(Miinazaranin Dbrduncu hlikmii)

4 — §ayet Ay (tesdis) halinde ise Ziihal ile

alti yonlii goriiniiyorsa, o vakit Zuhalin bu gorunu-

sii her turlu is igin iyidir. Ticaret kasdiyle yola qi-

kan kazanQla doner, ayni zamanda tanidiklanmn

sevgi ve guvenini kazanarak donmiig olur. §ayet ye-

ni bir elbise giyerse ikinci bir yeni elbiseye gabucak

kavusmus olur ve her vakit sihhat ve afiyeti iyidir.

§ayet evlenirse bu kaditun nimet ve bereketiyle kar-

silagir. §ayet padisah kendisini bir yere atanirsa,

vezirler bu atanmayi onaylar. gayet ekin ekerse,

fazlaca hayir ve bereketini gormug olur. Genu ya-

parsa, bol para kazamr. gayet kisi Padisah veya

sultan ise, kalbi temiz adaletiyle, hiikmii ile mem-
leketi halkma hayir islemis olur. Bes sene hiikiim

eder.

(Munazaranm Behind hiikmii)

5 — §ayet Ay Ziihal yildizimn tarn karsisinda

(karsihkh) bulunuyorsa, bu iyi olmayip ugursuz ve

kotii anlama gelir. Yapilacak her hangi bir isten iyi
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bir sonu§ ahnamaz. gayet gurbet yolculuguna §1-

karsa kolayca donemez, orada kahr, fakir dii§er.
Dolayisiyle keder, Uziintu, yorgunhik iginde buna-
lir. gayet yeni bir elbise giyerse, viicudunda bir has-
tahk baglar, ve hiQ bir zaman kolayhklp yeni bir el-

bise elde edemez. gayet bir kadmla evlenmi§ olur-
sa, kadin dogum sirasinda ohmis olur. gayet birisi-

ne bir ev yapmaga kalkarsa ev sahibi eve girip otur-
madan 61mii§ olur. gayet birisine bir gemi yapma-
ga kalki^irsa, gemi sahibi gemisine binmeden filUr.

Veya yola giktigi takdirde gemisiyle birlikte batip
gider. §ayet eMn eker, agac. dikerse, bunlar giinej?-

ten yanar. Ki§i Padigah ise, merhametsiz, kindnr,
oldiiriicii bir hiikumle ortaligi kasip kavurur, mem-
lekette a^hk, aefalet cikar, boylece senelerce hiik-
munu yiirUtttr. §ayet ziihal. yildizim bu sekilde ka-
ra yolculugunda gormus, ise, zahmet ve mesekkat-
tan yorgun diiser. Deniz yolculugunda gormii§ ise
gemiyle birlikte batar. §ayet bir diger memlekete
savasmaya giderse ve nekadar cesur olursa olsun,
ne kadar sehir abrsa alaan savasta olduriiliir. Veya
kendisine sihir yapilarak yok edilir, bu keyfiyet de-
nenmistlr. Allah daha iyisini bilir. Boylece Ziihal
kevkebinin Be§ yonlU olan etki ve hiikmunii anlamis.
oldumiz.

(tkinci felek Hakkinda Bilgiler)

1 — Mukarenet yam : Mttsteri Yildizi Beyaz
parlak bir yildiz ohip aJtinci gok katinda bulunmak-
tadir. Bu mutlu ve giizel bir yildizdir. Gok katlanna
12 senede bir ugrayarak gecer. Her burgta tam bir
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sene kakr. gayet Ay bu yildizla mukarenet (birlegr

me) halinde goruliirse, her §eyde hafiflik ferahhk-

la kar§ila§irsin? gayet bunu bir padisah gorurse

serefli bir sahaiyet olaxak adaletle hiikm eder, mem-

leketine bolca hayir nimetler girer, memleketinin ve

tahtimn ba§mda 70 sene buhinur. gayet ona bahsi

yukarda gegen Uclii ve dortltt vrfik yazihp verilirse

ve uzerinde tasirsa, daba cok giic. seref hayir ve be-

reket sevgi kazanmig olur. Musteri yildizuun ayla

mukareneti hayirh ve ugurludur. Bunun teslis, terbi

ve tesdisi her is icm iyi sonuc verir, ozellikle diigiin,

sunnet dugiinii veya ticaret maksadiyle yola Qikan-

lar icm tarn bir ba§ari ve selamet temin eder.

(Miuiazaranin ikinci hukrnu)

2 — Munazaranm ikinci hiikmii teslisdir. gayet

Ay musteri ile iiglii gorundugii takdirde, bunun her

igde ugurlu ve iyi olduguna hiikiim edilir, gayet bir

yolculuga cikarsa gerek padi§ah ve gerek vezirleri-

nin dikkat nazanni kendine cekmig olur, gayet ka-

nsi dogurursa yildizi incelip sereflenir. gayet yeni

bir elbise giyerse, yakm bir gelecekt^ bir gok yeni

elbiseler gibi, viicudu da sihhat ve afiyet

kazanmis olur. gocugunu siinnet ettirirse,

Qocugu cesur ve herkesee nam ve sohret

mal, mttlk sahibi olmus. olur. gayet bir kadinla ev-

lenecek olursa iki kiz ve iki erkek evlat sahibi ol-

mus. olur. gayet kisi tuccar ise oglu da tuccar olur.

Ne yapmis olsa yaptiklari bereketli ve hayirh ol-

mus. olur. gayet ekin eker, aga$ dikerse, eli mal ile
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dolmu§ olur. Mai sahibi de sevinmig olur. §ayet ar-
kada§laniun bir seyi eahmrsa, o §eyi, evinin kible
yoniinden arar ve incelerse Qalinan mail az bir sure
aonra bulur. §ayet bu teslisi kadin gormus. ise iic,

kiz dogurur, her iicu de kendisine bir seref kazan-
dirmi§ olur. §ayet bu gordugunii Padisah'a yormus
ise, o padigah ulkede nam kazamr, memleketine be-
reket girer ve kendisi de devlet hizmetinde iiq sene
kalir. Allah daha iyisini bilir.

(Munazaranui iiciincu hiikmii)

3 — §ayet Mugterinin Terbiinde ise (dortlusun-
de) bu da yapilaeak her i§te iyiye yorulur, sayet ki-
si ticaret maksadiyle veya her hangi bir sebeple yol-
culuga ciknus olsa, hayir, bereket ve herkesin sev-
gisini kazanarak selametle doner. Ticareti biiyiir,
baskasinm heaabina bunu yapmi§ ise mal sahibmi
sevince bogar. Yeni bir elbise giyirse begenir ve be-
genilir aynca bir gok elbise sahibi olmus. olur. Vu-
cudu sihhat kazanir. gayet evlenirse aldigi kadin
kendisine ugur ve bereket getirir. §ayet bu kadin
dogurursa kendisine seref ve ovgu getirmis. olur.
§ayet kisi bir seyi ogrenmek ister, veya ekin eker,
bunu egitirse biiyiik bir yarar saglaimg olur. §ayet
bir ev veya gemi insa ederse, gelecek seneler dahi
bunlar elinde kalarak ziyan etmemis. olur. §ayet bu
gordugunii memleketin padigahina yormus. ve ada-
mig ise Padigah adaletle hUkum eder, halkini kotu-
liiklerden korar, onlar icin iyilikler diler. Ve boyle^
ce memleketin basinda 45 sene hiikiimran olur.
yet bir sey cahnirsa yiizu kansik biQimsiz hirsusin

206



blr kadin oldugu anlagikr. Qahnan mall da evinia

veya bulundugu yerin kible yonundedir. Allahin iz-

niyle meydana Qikar.

(Miinazaramn dordiincii hiikmli)

4 _ gayet Ay Musteri yildizmin (Tesdisinde)

Altilismda goriiliirse, bu gorus. yapilacak her isde

iyi ve ugurlu sayilir. Mesela ticaret i$in yolculuk

yapmak, nimetin peginde kosup elde ebnek, padi-

gahlarm ve viizeramn yolculuk yapmalarma, veya

sefere gikmalanna en elverisli bir suredir, Bu sure

icinde yeme ve igme ve yolcunun ferah bir kalple

donmesine en iyi bir suredir. §ayet yeni bir elbise

giyilirse Rmk kendisine
- yagmur misali inmig olur.

Ozellikle biiyiik kisiler arasmda sevgi ve saygiya

yarayacak bir suredir. §ayet ekin eker, agac diker-

se, bunun bereketini gorimi§ olur. §ayet yeni bir ev

bina ederse, bunun icinde mutlu ve serefli yasar. O-

zellikle bu sure iiginde sultanlarin evlenmelerine el-

verisli ve hayirli bir suredir. §ayet bu sure icinde

bir gemi yaptinrsa, seving ve ferah verici mail top-

lanu§ olur. §ayet kendisi Padisab yoniinden bir ise

memur edilirse sehir halkiyle vezirler kendisine

itaat etmis. olur. Kendisi de bu sultanm maiyyetin-

de 45 sen© hizmette bulunur. §ayet bir sey calimr-

sa, hirsizin eirkin surath bir kadimn oldugu anla§i-

lir. Kendisi kible yoniinde saklanmistir. Allahm iz-

niyle bulunur1

.
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(Munazarajun beginci Hiikmti)

5 — Beginci Hiikiim mukabeledir, sayet Ay
Musteri yildim ile tam kargi karsiya gorulurse her
i§te lyi ve hayirh bir sonuS aUmr. Yolcu ise, hayir,
bereket, cevrenin sevgisiyie salimen doiunus olur.'
§ayet yeni bir elbfee glyilirse kigi ikinci bir yeni el-
biseye acilen kavugacagi gibi, kuwetli bir viicuda da
sahip olur. §ayet ol Irisi evlenirse kansi geecegi tiic-
car olacak namJi bir eocuk dogurmug olur. Ayni za-
manda fazlaca mal sahibi olur. §ayet gocugunu siin-
net ettirirse, cevrede tanmmis olur. Yolcu olanlar
gittigi yerlerde bolluga ve berekete kavusur. Kisi
evlenirse cocugu olmug olur. £ayet bir ev veya bir
genu yaparsa giiclu ve genis mal ve miilk sahibi ol-
mus olur. §ayet sultamn emrine girerse, iilkenin bii-
tiin yonlerinde nam almis olur. Kendisine bereket
ve rahmet yagar, Devlet erkani onu sever. Devlet
hizmetinde de 30 sene gahsir. §ayet bir savasa ci-
kilirsa, sultan vezirleriyle birlikte oldurulmiis olur.

(tTciincti felek Haktanda Bilgiler)

1 — Mukarenet konusu: — Merih kevkebi be-
Sinci gok katmdadir. Gok katlanna bir bucuk sene-
de bir ugrar, her burcta 45 gun kahr. Fadisah ve
halifeler kendilerini bununla emniyete alirlar. §ayet
Ay'i Merih Yikhzi ile birlesm^ veya ona yanasmig
goriirsen bunun her igte kotiz oldugunu bilmeUsin 7

Yalmz savas gibi, sihir, diJviis, kan almak (Hasta-
dan). Atesli islerde ugrasmak veya ealigmak gibi i§-
leri islerden haric tutaiahsm? §ayet bu yildiz bur-
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cundan aynhr giderse veya edzulurse, kirmizi bir

§eyi sadaka olarak vermelisin, bu verecegin sadaka-

hk hayvanlan
t
Merih'in Ay'la birlikte Terbiinde,

Mukabelesinde ve mukarenesinde keser, fukaraya

dagitirsrn? §ayet bu sure iginde yeni elbise giyerse

i§i zorla§ir, ikinci bir elbiseyi giiglukle elde eder. Be-

denen hastalamr, elbise de yanarak kazaya ugrar.

§ayet evlenmeye kalkarsa tutulacagi hastaliktan 6-

liir. §ayet bir ev yapmaga kalkarsa, eve girmeden

61iir, her yonden fakirle§ir. Dogacak socugu da 51-

miis. plur. §ayet agag ekerse denizde batar SHir, §a-

yet goeugunu siinnet ettirirse, bir kihg altinda can

verir. §ayet sultanin emrinde cali§acak olursa kin-

dar, inat bir katil olur, ac, kahr, kuingla oldiiruliir.

Bu hizmette de 7 sene kahr, sayet bir savasa Qikar-

sa bir bela veya acil bir sihirle karsdasir. Bu siire

iginde hirsiz da bilinmez ve goriinmez. Allah daha

iyisini bilir.

(Munazaranin ikinci Hukmii)

2 — gayet Ay Merih yildizinin (teslis) inde ise,

mezkur yildizla bir iiggen seklinde gorulurse, bunun

her isde iyi sonuc. verecegi bilinmelidir. Yola sikti-

gi takdirde nimet ve bol nzka kavusur, sevilir, tica-

reti diizelir, sevittQle ve ferah bir kalple donmus.

olur. §ayet yeni bir elbise giyerse rernkli kirmizi bir

elbise kazanmis. olur. Ki§i halk yoniinden sevilir ve

tutulur, daimi sihhat ve afiyette kahr, sayet iyi

inang sahibi bir kadinla evlendigi takdirde, ondan

iki erkek, bir kiz goeugu kazanmig olur. Bu cocuk-

lar ona ugur ve bereket getirir, yeni bir ev yapmis
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olsa, ferah, seving ve mutluluk ve bol bir nzikla bu
evde ya§ar, kigi zenginlegir, cesaret sahibi olur. Ge-
mi yaptmrsa, sevinir, bunun hayir ve bereketini
gormug olur. gayet bu kevkebm gorunu§u Padigaha
atif edilmig ise, bu sultan veya padisahin dogruluk-
Ia ^ohret alacagi, kotuliikleri kaldinp yasaklayaea-
gini ve iyilikleri emredecegini, memleketine bol nzik
ve ninietler girecegini ve devletinin ba§uida 50 sene
muammer olacagi bilinmelidir.

(Mluiazaramn i&uncU Hukmu)

3 — §ayet Ay Merih yildizinm (terbiinde) yani
dortiustinde ise ve bu gekilde goriildUgu takdirde ya-
pilacak iglerde kotii sonuc. almacagina yorulur. §a-
yet kisi bir yolculuga eikarsa, gurbette tic. sene ka-
hr, memleketine fakir olarak doner. §ayet ki§i yeni
bir elbise giyerse, kendisine uyku, keder, sikinti ve
siddetli bir hastahk aria olur. §ayet kisi bir yolcu-
luga gikarsa, gurbette tig sene kahr, memleketine
fakir olarak doner. §ayet Irisi yeni bir elbise giyer-
se, kendisine uyku, keder, sikinti ve siddetb bir has-
talik aria olur. §ayet bu kigi evleriirse olur, ev yap-
tigi takdirde, malim kayb ettigi gibi, fukaralik ya-
kasma yapisir, saye€ socugunu stinnet ettirirse de-
lirir, sayet bir gemi yapar, gikacagi yolculukta bir
takim zorluklarla karsilasir, belki de gurbette veya
denizde giderken oliir. §ayet bir kadmla evlenirse,
kadin fusk ve fucur sahibi olur. Birisiyle kavga et-
mig olsa, hasnum yenmig olur. §ayet yeni bir ev
yapmis ise, bu ev cinlerin meskeni olur. Yanmda ve
evinde ne dogarsa tumii olti ge!ir. Sayet gocugunu
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stinnet ettirirse, olumii kilmfitan olur.

gayet ki§i bir vali veya Padigah tarafindan bir

odeve atamrsa, katil, cani, ate§in odunu eritip yedi-

gi gibi kendisi de boylece halkin malim yagmalayip

yemi§ olur, yalancilikla nam kazanir, devlet hizme-

tinde 4 sene kabr, gayet ki§i ekin veya agac. eker ve

dikerse bunlann mahsulunu. yemeden olur. Kendisi

makbul olmayan bir sihre ugrayarak oteki diinyaya

intikal eder. gayet diisman sehir icmde cikarsa, hie

bir yere giremez, Allah daha iyisini bilir.

(Miiimzaraiun dorduntu Hukmii)

4 gayet Ay Merih yildizinin (tesdisinde) ya-

ni altilisinda ise, ve boyle gorunUr ise, bunun her i§-

de iyi ve guzel sayilacagini ve iyiye yorulmasi ge-

rektigini bilmelisin? gayet kigi yolculuga cikarsa,

ticareti kazancU olaeagi gibi cevresine kendini iyice

sevdiroiig olarak seving, ferah bir kalp, sihhat ve

afiyetle donmu§. olur. gayet yeni bir elbise giyerse,

diger bir yenisine kavugur, sayet bir kadinla evle-

nirse, evi bolluk ve bereket iginde kaidigi gibi ugur-

lu bir gocugu da olmu§ olur. gayet yeni bir ev ya-

parsa kendisine cesaret ve atilganhk gelir, Herkesin

tamdigi iyi nam sahibi olur. gayet bir gemi yapar-

sar
bir hayli mal sahibi olarak cocuguna iyi bir mi-

ras birakmis. olur. gayet gocugnnu siinnet ettirirse,

bu gocuk kendisinden daha kahraman bir ki§i olur,

gayet ekin eker, agac. dikerse, bunun bereketini gor-

mus. olur. gayet padigah yoniinden devlet hizmetin-

de caligtirihrsa, biitiin sehirlerde soziimin geetigi ve

dinlendigi gorulur, fakir ve yoksullara acir ve yar-
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dim eder, diismana kargi zafer kazanir, bulundugu
§ehire boUuk ve bereketlik gelir ve devlet hizmetin-
de de 50 sene kalir.

(Miuiazaranin behind Hukmii)

5 — Be§inci Hukum Mukabele (karsilama) dir:
§ayet Ay Merih yikuzmin tarn karsismda ona yakin
goriiliirse, bunun her iste kotu sonuc. verecegi bi-
linmelidir. §ayet ki§i gurbete Qikarsa iic sene kal-
diktan sonra fukara olarak doner. Yeni bir elbise
giydigi takdirde kendisinde gam, keder, uzuntii ile
birlikte agir bir hastahga dusmiig olur. §ayet evle-
nirse kadm dogum sirasmda olur. §ayet yeni bir ev
yapmaya kalkisrrsa, mahm kayip ederek fukarahga
diismiis olur. Parasim da sultan ugruna harcamis
olur. §ayet gocugunu siinnet ettirirse, delirir. §a-
yet bir gemi yaparsa gurbette zahmet ve yorgun-
lukla vaktini gecmrnig olur. §ayet ekin ekerse agag
dikerse, tutmaz, kurur, sayet padisahtan bir devlet
hizmeti almis ise, gerek halk, gen& hizmetkarlar
tarafindan aaygi ve hurmet goriir. Yalmz §ehirde
achk baglar, devlet hizmetinde iki sene kalir, sayet
diismanla savasmaya giderse, du§mam yener.

(Dorduiicu fetek «gSk kafa» hakkmda B%Uer)

1 — Munazaranin birinci hukmii, Mukarenet-
tir: §ayet Ay Giinesle birlegip yan yana gdruldugu
takdirde, bunun her iste iyi sonu$ vermiyecegi ve
kotuye yoruldugu btlmmeHdlr. Bunun igin bir altun
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veya bir mislead gumus. sadaka verihnehdir. Veya

gumus. ve altun buhinmadigi takdirde celikten bir

bicak veya bir kaz eti bu ve buna benzer bir gey

sadaka olarak fukaraya verilmelidir. Ki§i denizde

yolculuga gikarsa denizde batarak oliir, yeni bir el-

bise giydigi takdirde, bu elbise yanar, ve kendiside

agir bir hastahga tutulmus olur. §ayet evlenirse ken-

disi olur. gayet cocugunu siinnet ettirirse, kihc al-

tmda can verir, sayet ekin eker agag dikerse, giines,

garpmasindan oliir. gayet yeni bir ev. yaparsa veya

satin alirsa, feragdan once oliir. §ayet bir gemi ya-

parsa denizde gemisiyle batar, sayet padisah hiz-

metinde olursa, merhametsiz katil ruhlu bir ki§i o-

lur.

(Munazaranin ikinci Hukmu)

2 — gayet ay giinesjn (teslisinde) yani gune§-

le iiglii olarak gorulurse, bunun her isde ve yonde

iyi bir gey oldugunu ve iyiye yorulmasi gerektigini

bilinmelidir. Mesela, mizrak yapmak, ok yapmak,

dzellikle kiling ve davul imal etmek gibi dUsmana

galebe edecek geyleri yapmak, kiginin galip gelece-

gine bir isarettir. gayet kendisi bir elci olarak gbn-

derilirse, yapacagi i§ begenilir, sayet ticaret gaye-

siyle yola Qikarsa, gok kazangh doner, padisah ve

devlet biiyUklerinin ve biiyuk kiicuk her kesin sev-

gisini kazanir, yolculugu seving ve mutlulukla sona

erer. gayet yeni bir elbise giyerse, kendisine tiirlii

bigim ve renkte elbise gelir, evlendigi takdirde, evi-

ne bereket yagar, yeni ev alir veya yaptmrsa, hayir

ve bereMtini gortir. Cogugu olursa, bol nzki, giimiis.

ve altun sahibi olur, sayet brrisine bir gemi veya

bir ev yaparsa, mal sahibi, geni$ nzifc sahibi olmu$
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olur, ve bununla iftihar eder, sayet sultan veva pa-
disah secilirse, fakir ve yoksullara yardimci, merha-
metli dusmanlarmi yenen bir kisi ohnus olur, dev-
letin basmdada 53 sene hiikiim surer, sayet eker,
agae dikerse, genis raik sahibi olur, Allah daha iyi--
sini bilir.

(Munazaranm uguncii hukmii)

3 — §ayet Ay gunesin (terbiinde) yani giines-
le dortlii goruUiirse, bu da her is icin iyi oldugu bi-
linmelidir. §ayet ticaret icin yola cikmis ise, bol ri-
sk ve kazangla doner, Sayet bir ev alir ve yaptinr-
sa nzki artar ve hayirh bir evlat sahibi olmus olur,
yeni bir elbise giydigi takdirde, padisahm eli ve yar-
dnmyle murad ve arzusuna cabucak kavusur. gQ-

cugunu siinnet ettigi taktirde, tucearlann sultani
olur. Bir gemi yaptig! takdirde genis ve bol maj sa-
hibi olur, sayet ekin eker agac dikerse, bu is ona
bereketli ve hayirh olur. §ayet Padisah olarak seci-
lirse, comert merhametli, adaletle hiikum eden bir
kisi olur, ve devletinin basmdada 40 sene kalir.

(Miinazaranm dordiiiicu hiikmii)

4 — gayet ay gunesin (tesdisinde) yani giines-
le birlikte alth goriilurse, bunun her ise yarayan
iyi bir goruntii olarak bihnmelidir, iyiye yormahdir'
kisi yola ciktigi takdirde gidecegi yerde allahin rah-
metini kazanarak sag ve salim kahr, yeni bir elbise
giydigi takdirde, ikinci bir elbiseyi kazanmis, hasta
ise hastaligi gegmis olur. §ayet birine bir ev yapar-
sa, bina sahibini sevince bogar, mail cogaldigi gibi
sihhati da kazanmis olur. §ayet bir gemi yaparsa,
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jniiteakip senelerde de her turlii tehlikeden uzak

kalnu§, ve foereketini de gormus. olur. §ayet bir ka-

dmla evlenirse, Qocugn olur kan koca sultanlar gibi

.sevinir, evleri nzikla dolup tasar. gayet goeugunu

siinnet ettirirse nam ve sohreti dostlanni bastinr.

§ayet Padigah olursa, dili agik guzel konusur, ada-

letli bir kisi olur, devletinin basmdada 30 sene ka-

lir. §ayet ekin eker, agag dikerse, bumin bereket ve

nimetini gormiis. olur. Allah daha iyiaini bilir.

(Munazaranin Be§inci Hiikmii)

5 — Beginci Mikum, mukabeledir, ^ayet ay gU-

jiegin tarn kar§isinda goriilurse ig ve amel sahipleri

igin bu cok hayirh ve ugurludur. §ayet yolculuga

gikarsa, ki§i vatanina bol kazang ve bereketle doner.

Yeni bir elbise giydigi takdirde, ikincisini kazamr,

§ayet birine ev yapmis. olsa, mal sahibini sevindir-

mis. olur. §ayet bir gemi yapmis, olsa onunla sevin-

mi§ olur, vatanina salimen gemiyle doner. §ayet bir

kadinla evlenirse fiocugu padisah olur, bol nzik ve

aiimetin varisi olur. §ayet goeugunu siinnet ettirirse,

bu gocuk sava§ alanlarmm kahramam olur. Qevresi

asker ve malla dolar, sayet kendisi padisah ise ve-

ya olursa, orduyu elinde tutar, 60 sene devletin ba-

§inda kahr. gayet eker ve dikerse iyi bir is. yapmi§

olur, Allah daha iyisini bilir.

(Be$inci felek gok hatti hakkuida Bilgiler)

Ve Munazaranin birinci hiikmii

1 —- Munazaranin birinci hiikmii mukarenettir:

— §ayet Ay Ziihre Yildizi ile birlegir goruldugii tak-

dirde, bunun her ise iyi gelecegi bilinmelidir. Bu yil-
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diz, ucjincii gok katmda bulunmaktadir. Biitiin gok
katlanna bir sene i§inde ugrayarak geger. Her burg-
ta tarn bir ay kalir. (yani 30 gun) her (menzilde)
veya duraktada 14 gun kalir. gayet ay yukarda soy-
ledigimiz gibi Ziihre yudizi ile mukarenet halinde
goriiliirse, yapilacak her ise yarali olacagi bilinme-
lidir. gayet kisi ticaret igin yola cikmig ise, bol ka-
zang ve nimetlerle geriye doner, kadinlarin sevgisi-
ni kazamr, yeni elbise giyerse, bir gok elbise sahibi
olur. Bu elbiselerde kirnuzih ve beyazli olarak eline
geger. gayet evlenirse, evine bereket girer. Ug go
cuk sahibi olur, bunlarui ikisi kiz, biri oglan dogar.
Gelecekleri parlak ve serefli olur. gayet birisine ev
yaparsa mal sahibini sevmdirmis. olur, bu evde go-
luk gocuk mal ile dolar. gayet bir gemi yaparsa ba-
nunla her sene istedigi yere gider, sag ve salim do-
ner, beraberinde de bir gok degigik renkte ve gesitte
mal getirmis olur. gayet Padisah ise, Adaletli, ka-
rar ve hUknrii dogru olan bir huWimdar olur. Kalbi
herkese karsi merhametli insaf sahibi iyi bir gozle
bakan bir padisah olarak devletinin basmda 50 sene
kalir. gayet kisi eker ve aga$ dikerse, bunun hayit
ve bereketini goriir. Allah daha iyisini bilir.

(Munaxaranm ikinci Hukniii)

2 — gayet Ay ZUhre ile uclU goruMrse (Teslis).
Bunun her is igin hayirli ve ugurlu olacagi bilinme-
lidir. Yola ciktigi takdirde, sevgi ve ticaretinde ka-
zangh giktigi gibi, kadm ve erkeklerle dostluk ku-
rar, her tiirlu nimetlerden yararlanarak selametle
memleketine doner. Sihhat kazanir, yeni bir elbise
giydigi takdirde bereket kendisine tiirlii renklerle ya-
gar. gayet evlenirse, kansuun baba ve anasindan bu-
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yiik bir miras alir. gayet bir ev alir veya baakasma
bir ev yaparsa mal sahibini sevmdirmi§ olur. Ayni
zamanda bu eve biiyuk olsun §ocuk olsun kim girer

ve cikarsa sevinctf olur. gayet bu evden bir §ey ga-

Imacak olursa, bir sene sonra salinan mal bulunur,

bu hirsizligi yapanda yiizii girkin siyahi bir kadin

oldugu anla§ilir, belki de alti gun sonra bu hirsiz

malla bMikte bulunur. gayet bu kisi padisah ise,

memleketine bereket ve bol nzik girer, nerde olur-

sa olsun dusmanim yener, Devletinin basindada 30
sene kalir. Allah daha iyisini bilir.

(Miinazaranm u^uihu Httkmii)

3 — gayet Ay Ziihrenin (terbiinde) dortlusiin-

de goriilurse, bunun 50k agik her ise iyi ve ugurlu

gelecegi bilinmelidir. gayet ticaret gayesiyle yola

gikmis ise, altun gumiig, pamuk, demir, degisik renk
ve cesitte, mallarla doner, gayet yeni bir elbise gi-

yerse bereketli mal sahibi olur. gayet evlenirse, iki

erkek ve ikiside kiz gocuk sahibi olur. gayet bir ev
yaptinrsa bu eve giic. ve bereket siiratla girer. ga-

yet kisi padisah veya sultan ise, dindar, fakirlere a-

ciyan, Adaletle hiikiim yiiriiten, iyiligi emreden, ko-

tiilugu yasaklayan, her yerde sozii gecen bir padisah
olarak 54 sene hukiim siirer. gayet kisi ekin eker

agae dikerse, bundan iyi sonuc. alir. gayet bir gemi
yaparsa, gemi guzel olacagi gibi, ticaret islerinde

bu gemi ile bol kazan^lar elde eder. Allah daha iyi-

sini bilir.
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(Mttnazaranin ddrduncii Hiikmii)

4 — gayet Ay Ziihre yildizmm (tesdisinde)*
yeni altihsinda ise ve dylece goriUurse, bunun her
i§ gin hayirli ve ugurlu olacagi bilinmelidir. §ayet.
ticaret maksadiyle yola gikarsa, bir gok insamarin
sevgisini kazanacagi gibi bol parada kazanmis olur.
Memleketine de sevingle doner. §ayet yeni bir elbise
giyerse, degi§ik renk ve bigimde silince ek elbiseler
kazanmis olur. Kendisine de bereket ve nzik kapila-
n agilir. Ki§i evlenirse nur yiizlii dort cocugu olur,
butiin malinda ve mulkiinde arti§ ve bereket gorii-
liir. §ayet kendisine bir ev yaparsa, bu eve bir sultan
veyaonabenzerbuyuk bir ki§i misafirolur. Allah da-
ha iyisini bilir. §ayet ekin eker, agag dikerse, herke-
sin hayret edecegi bolluga ftavusur. gayet bir gemi
yaparsa, mal sahibine her sene bol mal kazandirmis
olur. §ayet bu padi§ah veya sultan ise, memleket :

her ydnden nam ve gohret kazanmis olur, Allah r «. -

korkan dinine bagli, zahitler gibi Allahmdan &ov-
kan, du§manini taniyan bir ki§i olur.

(Munazamn Behind Hiikmii)

5 — MiinaAaranm besinc hiikmii, mukabeledir..
§ayet Ay Ziihre yildusinm kar§ismda veya onun ya-
ldninde goriiliirse, bunun her isde iyi sonuq verecegi
bilinmelidir. §ayet yola gikarsa, halkin kendisini
sevdigini gorecek, gurbette ferah bir kalple dola§a-
cak, o yerin sultani Me gdriisiip tanigacak, ondan mal.
alacak ve ona mal verecek ve biribirini gok sevecek-
tir. gayet evlenirse, kanai kendisine bir gok serefli
gocuklar doguracaktir, agag diktigi takdirde bunun
hayir ve bereketini gorecektir, sayet bir eksigini ve-
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ya hacetini Allahtan isterse, haceti kabul edilerek

gorulecektir. Allah daha iyisini bilir.

(Yen! elbise yaptumadan veya kestirmeden

gunlerin Hakiim ve etkbi)

1 — Pazar giinii yaptinlan veya kestirilen elbise

W§iye keder ve kasavet getirir.

2 — Pazartesi giinii yaptinlan veya kestirilen elbise

kisiye bolluk ve bereketlik getirir.

3 — Sail giinii yaptinlan veya kestirilen elbise de-

nizde kaybolur veya yanar. Veya bir hirsaz ta-

rafindan cahnir.

A — £!ar§amba giinii yaptinlan veya kestirilen elbi-

se kigiden belayi savar, nzki bollastinr.

5 — Persembe giinii yaptinlan veya kestirilen el-

bise insanlar arasinda yiiksek makam ve iiim

sahlbi ohir.

6 — Cuma giinii yaptinlan veya kestirilen elbise

insanin omrunii uzatmis. olur.

7 — Cumartesi giinii yaptinlan veya kestirilen el-

bise bu gunde elbise giyer ismarlarsa hayir

gormeyecegi gibi, giymedigi takdirde, hasta-

ligi kendinden oliinceye kadar uzaklastinr.

Allahm elcisi Peygamber Muhammede Selat ve se-

lam olsun.

Rahman ve Rahim olan Allahin Adiyle - Mek-
selmina oglu Biiyiik Hekim ve feylesof ilya §6yle

der: - Her sene icinde ugursuz 24 gun vardir. §ayet
Ayi miibarek bir durak veya menzile inmis, goriirsen,

islerden hie bir is yapmaya tesebbus etme?. §ayet

bu sirada biri hastalamrsa, ya§amaz oliir. §ayet yol-

219



cumga gikarsa, geri donmez. Eger tutuklamr hapis,
edilirse, oradan hie, bir zaman Qikamaz.

Senenin bu ugursuz glinleri §unlardir: Muhar-
rem aymin 4, cii ve 5. ci giimerinden Iki gun, sefer
aymm 3. cii ve n. ci giinlerinden iki gun, Rebiul ev-
vel ayuun 10. cu ve 20, ci giinlerinden iki gun, Rebi-
iil ahir aymin giinlerinden n. ci ve 15. ci giinlerin-
den iki gun, ve Cemaziyel ewel ayinm 10. cu ve 15.
ci giinlerinden iki gun, Cemaziyel Ahirin 4. cii ve II.

ci giinlerinden iki gun. Receb Aymin II. ci ve 12. ci

gunlerinden iki gun, §aban Aymin 3. cu ve 4. cu giin-
lerinden iki gun, Ramazan aymm 6. ci ve 9. cu giin-
lerinden iki gun, gewal Aymm 6. ci ve 8. ci gunle-
rinden iki gun Zilkide Aymin 2. ci ve 5. ci giinle-
rinden iki gun, Zilhicce Ayuun 6. ci ve 20. ci giinle-
rinden iki gun toplam olarak 24 gun ugursuz (Nii-
hiis) giinlerden sayihr.

Ve yine bilinmeainde yararh olacak gunler ?un-
lardir

: Ademin oglu Habil ayin 3'de 61duriilmii§tur.
Hazreti adem aym 4 de cennetten kovulmugtur. Ve
Hak taala tarafindan Yunus kavmina AUahm azabi
aym 4 giinii gonderilmi^tir. Ve yine ayni giinde Ade-
min oglu (kabil) dogmugtur. Ve yine ayni giinde
Hazreti Yusuf, kor kuyuya atilmi§tir. Bu sebeple
Haktaala katinda bu gunler ugursuz sayilmigtir. Ve
yine aym 13 de Hak Haala Eyyiip Peygambere Be-
la gondererek qglu ile biitiin manni kaybettirmigtir,
onu azab ic.inde birakmigtir ve yine ayni giinde Su-
leyman Peygamberin elindeM yuzuk veya miihrii al-

mi§tir, i^te bu giinlerde ugursuz gunlerdendir.
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(I)

(Ayin Hangi saatlarda battagi hangi saatlarda cikip)

goriindugu haitkinda bilgiler

Arabi Ayimn birinci gecesinde 7 derece 15 da-

kikada ay kaybolur. Ikinci gece 1 saat 43 dakika

sonra ay kaybolur. ttguncii gece 2 saat 36 dakika

sonra Ay kaybolur. Dordiincii gece 3 saat 36 daki-

ka sonra kaybolur. Besinci gece 4 saat 20 dakika

sonra ay kayib olur. Altinci gecede 5 saat 11 daki-

ka sonra kaybolur. Yedinci gece 6 saat 51 dakka

sonra kaybolur. Sekizimci gecede 7 saat 5 dakika

sonra ay kaybolur. Dokuzuncu gecede 7 saat 43 da-

kika sonra ay kaybolur. Onuncu gecede 8 saat 43

dakika sonra ay kaybolur. On birinci gecede 9 saat

36 dakika sonra ay kaybolur. On ikinci gecede 10

saat 17 dakika sonra ay kaybolur. On uQiincu gece-

de 11 saat 11 dakika sonra kaybolur. 14 cu gecede

Ay gunesten sonra dogmus olur veya goruniir. Bu

ayin ilk yansidir.

Ikinci yanda ay 47 dakika sonra qik&r, (yani

15 de). Ayin 16 ci gecesinde 1 saat 46 dakika sonra

goriimir veya gikar. Ayin on yedisinde ise 2 saat 47

dakika sonra Qikar. On seMzinei gecesinde 3 saat

17 dakika sonra Qikar. Ondokuzuncu gecede 4 saat

17 dakika sonra gikar. Yirminci gecesinde 5 saat 15

dakika sonra c^kar. Yirmi birinci gecede 6 saat 15

dakika sonra gikar, yirmi ikinci gecede, 7 saat 43

dakika sonra cricar, yirmi ttciincu gecede yine 7 sa-

at 43 dakika sonra «ikar. Yirmi dSrduncii gecede 8

saat 34 dakika sonra §ikar, Yirmi Besinci gecede G

(1) Bu hesaplar Arabi aylanna goredir.
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saat 34 dakika sonra gikar, Yirmi Altinci gecede 10
saat 6 dakika sonra Qikar. Yirmi yedinci gecede 10

saat 17 dakika sonra cikar, yirmi sekizinci gecede

11 saat 11 dakika sonra cikar.

(Burclann cikigi ve kaybolu§u hakkmda bilgiler)

§unu bilmelisinki! Hamel Burcu (oglak) gorii-

niip Qiktigi vakit, Terazi ve keci burglari goklerin

derinliginde kaybolup giderken, yengee, burcuda ar-

zmizm altma dogru kaybolup gider.

Okiiz burcu §ikip gorundiigii vakit
r
Akrep ve

Keva Burglari gok ortasmda kaybolurken Arslan

Burcu da kiiremizin yan kisminin altina dogru ge-

cjp kaybolmug olur.

Ikizler Burcu gikip goriindugii vakit, Yay ve

Balina Burglari gok ortalannda kaybolurken, Ba-

sak Burcuda kiiremizin altina gec^p kaybolur.

Yengee, Burcu giktigi ve goriindiigu vakit, keci

ve oglak burglan gokiin ortasinda kaybolur gider-

ken Terazi Burcuda yerin altina gecmis. olur 1

.

Arslan Burcu Qikip gorundiigii vakit, Kova ve

Okiiz BurQlari gok derinliklerinde kaybolup gider-

ken Balina Burcuda Yerimizin altina gecmis olur.

Basak Burcu gikip gorundiigii vakit, Balina ve

Ikizler Burcu gok ortalannda kaybolup giderken

Yay Burcuda arzimizin altina gecmis. olur,

Terazi Burcu giintin eiktigi vakit, Oglak ve

Yengeg Burglanda gok ortalannda kaybolup gider-

ken Keci Burcuda Arzunizin altina gecmis, olur.

Akreb Burcu gOruniip cikarken, Okiiz ve Ars-
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Ian Burclan gok ortalannda kaybolup giderken Ko-

va Burcuda arziirnzin altina gecjp kaybolur.

Yay Burcu goriiniip cikarken, tkizler ve Ba§ak

Burclan gok ortalannda kayip olup giderken Bali-

na burcuda yerimizi altina dogru gegip kaybolur.

Ve yine Kegi Burcu goriiniip gikarken, Yenge§

ile Terazi burelari gok ortalannda kaybolup gider-

ken Oglak burcu da yenmizin altina ge^ip kaybolur.

Kova burcu goriiniip cikarken, Arslan ve Ak-

reb burglan gok ortalannda kaybolur. Okiiz burcu

da yerimizin altina ge^erek kaybolur.

Balina burcu goriiniip Qikarken, Ba§ak ve Yay
burclan da g6k ortalannda kaybolur. ikizler burcu

da arzimizui altina gec.erek kaybolup gider. Yildiz-

lar hakkuidaki bilgiler boylece tamaralanmi§tir.

(Donuk, sabit ve degigken burclar hakkinda

BilgUer

1 — (Hamel) veya Oglak Burcu: Bu burg de-

gigken, kizgin, ate§li, giinegin serefi, Merih uydusu-

nun da evidir.

2 — Okiiz (Sevr) burcu, toprakcil, sabit, de-

gigmeyen Ay'm gerefi, Ziihre yildizinin da evidir.

3 — (Cevza) Ikialer burcu, bu burg esintili,

riizgarn Utarid kevkebinin gerefi, ayni zamanda

evidir.

4 — (Saratan) Yengec. Burcu: Bu bur? sulum-

su, degi§ken, Mugteri yildizinin §erefi, ay'in evidir.

5 — (Esed) Arslan Burcu: Bu burc. sabit olup

ate§li, Merih yildizinin gerefi, giine§in de evidir.

6 — (Siinbule) Ba§ak Burcu: Bu burc. top-
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rakcil degigmeyen donuk olup Terazi burcunun ge-
refi, Utarid yildizmm evidir.

7 — (Mizan) Terazi Bursu ise: Bu burc riiz-
garii, esmtili, degigken, Ziihal yildizimn gerefi Zuh-
re yildizuun da evidir.

8 — Akreb Burcuna gelince: Bu bure , sulu sa-
bit, Menh yildizmm gerefi, Ziihal yildizmm da evi-
dir.

9 — (Kavis) veya Yay Burcu: Bu burg donuk
cesedi ategli bir burgtur. Kuyrugun gerefi Ve Mug-
ten yildizuun evidir.

10 — (Cedi) Keci Burcu: Bu burg degigken
toprakcil bir burgtur, Merih yildizuun gerefi Zuhal
yildizuun da evidir.

11 — (Delu) veya Kova veya Bakrac. Burcuna
gelince: Bu burg riizgarh esSntili

. sabit bir burgtur
Zuhre yildizmm gerefi, ZUhal yildizmm da evidir.

12 — (Hut) Balina Burcu: Bu burg sulu donuk
cesedi bir burgtur. Ziihre yildizuun gerefi, MUsteri
yildizuun da evidir.

(Burclara gore bu yedi kevkebin bulundugu yerter
ve birbirine gore basamak ve iistunJukleri)

1 — Giineg kegkebinin Hamel, yani Oglak bur-
cuna gore geref mevkii 19 derecedir.

2 — Zuhre kevkebinin Balina .burcuna gore
geref mevkii 27 derecedir.

3 — Utarid kevkebinin Kaziyme burcuna gore
geref mevkii 30 derecedir.

4 — Ay kevkebinin Okiiz burcuna gore mev-
ki ve meyili 3, bazilan da 30 derecedir.
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5 — Ziihal kevkebinin Terazi burcuna gore

geref derecesi 12 derecedir.

6 — Miisteri kevkebinin Yengec. burcuna gore

geref ve meyil farki 15 derecedir.

7 — Merili kevkebinin Koc. burcuna gore me-

yil ve seref mevkii 28 derecedir. Kuyrugun Yay
Burcuna gore meyil ve seref mevkii 30 derecedir.

8 — Ba§m veya tepe yuksekUginin Balina bur-

cuna gore seref ve meyil mevkii 30 derecedir.

Allah daha iyisini buir.

(Ar§ ta^iyici Mel&ikelerin senenin bir ayi icinde

bulunaicaklari mevkiler)

1 — Aym birinci guniinde Dogu ile (Suheyl)

yildizi arasmda
2 — Aym ikinci guniinde yine Dogu ile Siiheyl

yildizi arasmda
3 — Aym UQiincu giiniinde yalniz Siiheyl yil-

dizi mevkimde
4 — Aym dordimcu guniinde Batida

5 — Aym beginci guniinde, Kible ile Bati y6-

nii arasmda
6 — Aym altinci giiniinde Kible ile Dogu yo-

nii arasmda
7 — Aym yediainde Dogu yonunde

8 — Aym sekizinci gimttnde yalniz Kible yo-

nunde
9 — Aym dokuzuncu guniinde Dogu ile Sii-

heyl yildizi arasmda
10 — Aym onunda Bati ile Siiheyl yildizi ara-

smda
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11 — Ayin ota birince yalniz Stiheyl yildizi
mevkiinde

12 — Aym on ikisinde Bati yonunde
13 — Aym on iisiincu Kible ile Bati yonu ara-

sinda

14 — Aym on dordttnde, Dogu yonimde
15 — Aym on besinde Kible mevkiinde
16 — Aym on altisinda Dogu ile Siiheyl yudua

arasinda

17 — Aym on yedisinde Bati ile Siiheyl yildizi
arasinda

18 — Aym on sekizinde Siiheyl yildizinda
19 — Aym on dokuzunda Bati yonunde bum-

nurlar

20 — Aym yinnisinde Kible ile Bati arasinda
21 — Aym yirmi birinde ise Kible ile Dofu yo-

mi arasinda

22 — Aym yirmi ikisinde Dogu yoniinde
23 — Aym yirmi iiciinde ise Kible yoniinde
24 _ Aym yirmi dordiinde Dogu ile Siiheyl yil-

dizi arasinda

25 — Aym yirmi besinde ise Bati ile Siiheyl vii-
dizi araainda

26 — Aym yirmi altisinda Siiheyl yildizmda
27 — Aym yirmi yedisinde ise Bati yoniinde
28 — Aym yirmi sekizinde Kible ile ve Bati yo-

nu arasinda

29 — Aym yirmi dokuzunda Dofuda
30 — Aym otuzunda ise Kible yoniinde bulu-

nurlar. Allah daha iyisini bilir ve daha biiyiik hik-
met sahibidir.
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(geldrgeter hakkuida Bilgiler)

§ayet bir yere gekirge afeti gelirse, o gun igin

yapilan i§lerden ne hayir ve ne de §er gelir. Boyle
bir giinde aliin ve satim igleri his bir zaman uygun
ve hayirk olmaz. Boyle bir gunde yeni elbise giyirni,

veya yeni elbise kesip ismarlama, hiq bir zaman
yarar saglamaz ve uygun dii§mez, £iinku ameller

gereken gartlarla gergeklegir, bu yonde bir gok §art-

lar vardir. Bu gartlan yanh§ yapanlar, veya bunda
kusurlu olanlar, yapacagi i§inde de hatali ve kusur-

lu olur. Allah daha iyisini bilir, daha biiyiik hikmet
sahibidir.

(Arap$a Harflann Sayica Kiymetleri)

(Ebced)

10 9876 543 21
200 100 90 80 70 60 50 4o 30 20

1000 900 800 700 600 500 400^00
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(Durmadan ddnien gezici yildizin gorundiigu gunler)

hakkinda Bilgiler)

Bu yildiz durmadan donen, gezici bir yildizdir.

Goriindugu gunler ve bulimdugu yere gelince: —
Her Ay'in birinci giinii giine§ dogarken, doguda,
Aym ikinci giinu Dogu yonii ortalannda Aym uQiin-

cu giinu Suheyl yildizi mevkiinde, Aym dordiincii

gunii Siiheyl yildizi ile Bati yonii arasmda, Ayin
be§incd gunu, Bati yoniinde, Ayin altinci gunii Bati
yonunun ortalannda, Ayin yedinci giinii Bati yd-
niiniin en yliksek yerinde, Ayin sekizinci giinii Do-
gu ve Bati kesim ve yonlerinin orta yiiksegin.de,

Aym dokuzunda, arzimizda, Aym onunda gok orta-

smda, on birinci giinii Dogu yoniinde goruliir. Bu-
nun hesabi boyledir. Allah daha iyisini bilir.

(Gizli ve Mahrem Hastaliklarm Had)

(§Sirencban) denilen bitkmin suda yumugatil-

mi§ dallanndan bir miktar alimr, ve yine bir miktar
(Sabir suktan) denilen Hindistanm sumatrasinda
yetigen tadi aci olan bu bitki almir, gayet (Tah) de-

nilen bitM yaliuz almip kullamlirsa daha iyi sonu<;

verir. Sonra sikilmig turunc. auyu ahnir, yukardaki
bitki dallan bunun i$ine atihr, ve i$ine bir miktar,
iyi cinsten misk ta§i atilarak, bir kapta veya bir fin-

canda kaynatilrr, hastanm agn veya aci duydugu
yer hafifce eizilir veya yarihr, o kesime bu ilag sii-

riiliir. Allah'm izniyle hasta gifa bulur.
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(Insan gdziindeki Hastaligin veya beyazhgra

tedavislnde kullanilan ilac)

Allah'in hayir ve bereketiyle biraz afyon aitnir

suda pi^irir, temiz bir pamuk pargasi ahmr, bunun-

la bu lapa hasta goziin alt ve iist goz kapaklanna

siiriiliir, sonradan saf ve temiz bitkisel §eker almir,

bu un haline getirilir. Hasta ve merhem suriilen gii-

ze serpilir. Hastanm goziindeki aci yok oldugu gibi,

goz de §ifa bulur. Allah daha iyisini bilir.

Rahman ve Kahim olan Allah'in Adiyle

(Ki$iyi tehtikelerden koruyacak yedi ayet ve

yazdann sureti ve bunlann izahi)

Bunun ilki gayet bu yedi ayeti tarn bir beden

temizligi iizerine okur ve Ejartlanna gore amel etti-

gin takdirde bunda Medigini kazanir-aksi halde bu
§artlara uymadigin takdirde bunun ameli sana don-

mug olur. Bu tecnibe edilmig ve denenmi^tir. §ayet

bunlan 47 kez diigmanin igin niyyet ederek okur-

san, denendigine gore, diigmanin kacar gider, Ve
yine bu yazi ve ayetleri aym, ugursuz (terbii) ve

mukabelesi halinde siyah tavugun kaniyle kirmizi

veya siyah bir tekenin derisi iizerine yazar, diigma-

nin bulundugu memlekette topraga gomersen, du§-

man yenilerek helak olup gider. Bu da denenmi§tir.

Ve yine her hangi bir kimse temiz Qakil taglarina

(oku) suresini ba§ kelimesini yazar, yedi ki§inin

eline vererek, dugmanm yiizune dogru bu ta§lari at-

tiklan takdirde, sava§a giicteri yetmiyecegi cihetle,

yenilerek kaijip giderler. Bu da denenmigtir. Olii ke-

feninden artan bir bez iizerine siyah bir tekenin ka-
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hi ile bu yedi tehlike tilsimini yazar ve bunu siyah
bir inegin basina baglar ve hayvani dusman istika-

metine dogru siirerse diisman yenilerek sekilir.

Bu yedi yaza §imlardir :

^iTwG^iTi 3\I7 "B|ji Yiii Tjfi

Tehlikeleri uzaklastinp savan 7 ayet te sirasiy-

le sunlardir :

1 — (Ya eyyiihel Muzzemmil suresi)

2 — {BUruc. suresi)

3 — (Tank suresi)

4 — (Fecir suresi)

5 — (Elem nesrah suresi)

6 — (Kadir suresi)

7 — (Kureyg suresi)

Bu yedi tehlikeyi savan ayetleri 49 kez okuduk-
tan sonra su duayi yaparsan her turlii tehlikeden
korunmus. olursun: (AJlahiimme attil mekanehu,
Allahiimme Zelzil Mekanehu, Ehllikhiim ya Miihlik
EzzaJirnin, Ve Miibidul Fasikin, Mubidiil Adae ve
Muhlikiil Adae, Ecmauhum, Sagiriihum ve kebiru-
htim, Zukiiriihum ve iinasuhum, ve Hurruhum ve
Abiduhum. Allahiimme Attil Mekanehu, ve Zelzil

Erkanehu, ve EhJikhu Ya Miihlik Fiilan Hatta la

yerkad vela yekum, vela yemsi, leylen vela neharen,
Vela ye' Mil vela yegrab, vela yenam Hatta yehlekii
Helken Azimen ve yeteferrekune an Ehlihim ve ka-
rabetihim, biecmaitiim, Vela havle vela kuwete ilia

billah Elaliyyul Azira.
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(Sene ba§Iangicuun, giinler, ayiar, saatlar, burglar,

duraklar, derece ve dakika yoniinden iz ve i§aretler

Kakkinda Bilgiler

(1)

Hak Taala kitabinda giiyle buyurur: — Biz ge-

ce ve gundiizii iki ayet olarak yaptik. Gece i§aretini

sukunet icjn i§iksiz (yani karanlik), giindiiz i§areti-

m de e§yanm goriilmesi igin aydinlxk yaptik, Taki

Rabbinizin inayet ve faziletinden esbabi maiget is-

teyesiniz? SeneLerin sayismi vakitlann hesabim bi-

lesiiiiz, biz miihtac, oldugunuz her geyi geregi gibi

agiklayip kesdirdik, buyurur.

Allah semi baganli kilsm §unu bilki! Adedi se-

ne iki turliidiir. Birincisi Hilali sene, (Senei hilaliy-

ye) Ay senesi, digeri (Senei gemsiye) yani gune§

senesidir.

Ay senesinin ba§langici, Muharrem Ayi ve so-

nu da Zilhicce aylar lolmak uzre 12 aydir. Aylann

sirasiyle adlan guiuardir: Muharrem, Sefer, Rebiil

ewel, Rebiiil Ahir, Cemadiyiil ewel, Cemadiyul

Ahir, Receb, §aban
t
Ramazan, §ewal, Zulkide, Ziil-

hicce'dir.

Bu aylann gun itibariyle toplami 365 giindiir.

(1) 17. ci sure - 13. ci ayet
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Hafta baslangiglan da giinlerden sunlardir: Pazar,
Pazartesi, Sail, Qargamba, Persembe

t
Cuma

f
Cumar-

tesi giinii olarak yedi gundur, Saatlarda kevkeplere
gore 7 dir. GUniin birinci saati giinesin, ikinci saati
Ziihre yildizinin, uguncii saati Utarid yildizinin, dor-
diincii saati ayin, besinci saati Ziihal yilduamn, al-

tinci saati Miisteri yildizinin, yedinci saati Merih
yildizma aittir.

Senei semsiyyenin basiangici veya ilk gunii
(Neyruzdur). Bam delil ve isbatlarla bunun boyle
oldugunu Mahmud Tixmizi, bUdirmigtir. Neyruzla
baslayan senenin etkileri, denemelerle dogrulanmis-
tir. Basan Allah'tandir.

Allah seni basanlz kilsin sunu bil ki
t
sayet se-

nei semsiyyenin ilk gunii (Neyruz) la Pazar giinii

girerse, bunu kismet ve gikis" yen gunes, burcu ise

Arslandir. Bu sene soguk geger, bu sene iginde goz
agrilan. coeuk oliimleri, zor dognmlar goriiliir. Miis-

lumanlarla yabancilar arasmda savaslar olur, orta-
ligi gekirge suriileri kaplar, her seyi telef eder, Mtts-
liiman hukiimdarlardan biri olduriiliir. Bu sene igin-

de Ay tutulur, Hac mevsimi zorhikla gecmesine
ragmen hacilar salitnen donerler. Bu senenin yazi ve
son bahan iyi gecer, ekinlerin basiangici sonundan
daha hayirli olur. Bugday ve arpa mahsutiinde has-
talik goriilur. Buna ragmen bol mahsul annir. On-
ceden memlekette kargasahklar gikar, sonra orta-
lik diizelir. Her yonu hayir ve bereket dolar, hurma
mahsulii artar, baglar fazlaca iiziim verir, Bati
miisluman memleketleri her yonden dogrulur, Iran
ulkesinde fesad dogar, bu sene iginde evlenmelerde
artis goriHur, ahm satim, ticari i§ler iyi yiiriir, an
yuvalan artar, mereimek ve bakliyatta hastalik
olur, tiitiin mahsulii iyi verim verir, ceviz mahsulii
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de bol almir, turp, misir gibi bitkiler bozulur, nar

ve iiziim mahsulu artar, insanlarda uyuz illeti go-

riiliir, son baharda hayvanlarm siit verimi artar.

Allah daha iyisini bilir.

gayet yeni sene (Pazartesi) giinii ile girmis

ise: — Bu sulu bir sene sayihr, sular bollasir, yemis

ve meyve mahsulu artar, hayvanlann siit verimi do-

gu ve batida fazlalasir, bu sene iginde dehsetli bir

savas olur, hurma mahsulii artar, surii hayvanlan.

fazlaca tiirer, boylece peynir, et, yag gibi maddeler

bollasir, gebe olanlar sismanlar, bu senenin riizgar-

lan sert ve soguk eser, koyun suriilerinde zayiat

goriiliir, sene sonuna dpgru inek ve emsali hayvan-

larda oliimler artar.

Bu senenin yazi ve kisi, gok sicak ve 50k so-

guk gecer, insanlarda gogus hastaliklari artar,

mercimek, susam, pirasa, elma, tiitiin mahsullerin-

de hastahk goriiliir, ziyan verir, ve yine insanlarda

ozellikle hacilar arasmda atesli hastaliklar artar,

orada anlasmamazhklar dogar, bu anla§mamazhklar

Arafatta ve (Miina) da goriiliir. Hk baharda ekinle-

re cemre duser fakat hi§ bir zarari olmaz. Allah

daha iyisini bilir.

§ayet yeni sene (Sah) giinii ile girmis ise: —
Bunun eikis yeri ve kismeti Merih yildizidir. Bu se-

ne mulayim gecer. Baslangici iyi ve sihhata yarar,

sonu ise insanlara gevseklik verir. Bu sene ic.inde

meyveler cogunlukla az fakat ekin mahsulii gok ve-
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rimli olur. Bati ulkelerinde kargagahklar gikar, bu
sene iginde kadm, erkek, yaslilar ve eocuklar ara-
sinda oliim sayismnx arttigi goriiliir ve yine bu sene
iginde gekirge afeti goriiliir. Huresan eyaletinde bu-
yiik ve guriiltiilii bir olay Qikar, bu sene igmde bir
padi§ah da Yemen'e kadar gider, sonra dondiigii go-
riiliir, §am vilayetinde biiyiik bir savas olur, bir pa-
digah azil edilerek yerine bir baskasi oturur. Paha-
uhk artar, bugdayin batmani bir altuna eikar, bu
sene icmde kuma§ ve dokuma nevileri ucuzlar, sene
sonunda deniz hayvanlanrun avi bollagir, cikan sa-

va§ta sene sonuna dogru biter
t
memleketin durumu

diizelir, para azalir, sular gogalir, yaz mahsulleri
bolla§ir, hayvani verimler, siit, yogurt gibi seyler
artar, ekin yerlerinde noksanliklar gorulur. Ahm sa-
tim i§leri cogalir. Allah daha iyisini bilir.

Sayet yeni sene (gar^amba) giinti ile girerse,
bu sene iernde hastahklar, sikintilar c,ogahr, bir 50k
felaket ve musibetler goriiliir. Siit, yogurt gibi hay-
vani verim gogahr ve iyilegir, ekinlerden arpa, mer-
cimek gibi mahsuller verimli olur. Bu sene icmde
hastahklar artar. Bir qok yerlerde sular fi§kinr, sa-
vaslar Qogalir, gebe kalanlar arasinda olum olaylari
artar. Altun para cogahr

f
fakat kazanmasi zorlasir,

cunkii her tarafta kotuliikler, fuhus yaygmlastigin-
dan para kazanma isi azalir. Baglar diizelir, hay-
van siirulermde sayi artar, ilk bahar ve son bahar-
da ahm ve satim isleri iyi gider, Insanlarda kulunc.

ve romatizma hastahklan arttigmdan, bu hastahk
kalbi etkiliyerek bir cok biiyiik kisUer oliir. Son ba-
harda adet hilafina §am iilkesine cemre diiser, Ye-
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men ulkesi harabeye doner. Bu senenin kisi soguk,

yazi da yagmurlu geger. Bu sebeple bugday, arpa,

mercimek, misir, tutiin, susam mahsulleri bereketli

ve iyi olur. Ve yine bu sene i^inde kadinlar erkek-

lere karsi ayaklanirlar, sozlerini dinlemezler. Bu se-

ne sonuna dogru insanlarin basmdan bir cpk riiz-

garlar eser, riizgarlar geceli giinduzlu sert ve sid-

detli eser. Allah daha iyisini bilir.

gayet yeni sene {Pergembe) gumi ile girerse,

bunun kismet ve Qikig yeri Miisteri yildizidir. Bu se-

ne iginde yagis; az oldugundan bunun meyvesi ve

mahsulu, hayir ve bereketi de az olur. Bu sene pa-

halilik senesidir. Arpa jnahsulii azalir, yerin duru-

muna gore bugday mahsulu orta verimde olur. Yuk-

sek yerlerde ekinlerde hastahk gorulur, Bu senenin

sonu baslangicindan daha hayirli olur. §am'daki

fitne sona erer, Yemen ulkesi kansir. Ay tutulur,

denizler yukselip kabanr, sene sonunda yagislar

olur, son bahar canlanir, insanlar arasmda §er, ve

pismanliklar artar, belki de bu hal cevreye de sira-

yet ederek, yer sallantilari olur. Bundan sonra in-

sanlann akli basma gelir, tabiatlan diizelir, nerede

olursa olsun ekmler canlamr, Qocuklar ve zengin M-

siler arasrnda Slum olaylarx artar. Bunlar siddetli

ruzgar ve firtinalardan oliirler. Allah daha iyisini

bilir.

gayet yeni sene (Cuma) giimi ile girerse, bu

sene firtina ve siddetli riizgarlar senesidir. Bir cok
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yildizlann dustugu goruliir. Ozellikle bunlarin etkisi
padisah ve kirallarda goruliir. Bu sene icmde arpa
pahalilagir. Konuldugu yerde yosunlasir. Bu sene
lcinde siiru hayvanlar iyi verim verir, siit, yogurt
peynir gibi yiyecek maddeleri cogahr. Deve ve ko^
yun suriilerinde artis goruliir. Yerin bir kesiminde
buyiik bir sarsmti olur. Bir cok bela ve hastahklar
goruliir, riizgarlar artar, bu sebeple bogaz ve sirt
agnlan baslar, hirsizlar cogalir, kuru riizgarlar eser
ekinler susar, gebe olanlarda sikuiU ve darlik bag-
lar. Bu sene iginde insanlardan bir cok kigi olur. Se-
ne sonuna dogru ortakk duzelir, siddetli yagmurlar
baslar, bu yagmurla birlikte hayir ve bereket te gel-
mig olur. Bundan sonra kadinlar gismanlar, Mekkei
Miiserrefeye gam'dan bir Emir tayin edilir. Bu Emir
onceden ResuluUah Efendimizin bulundugu Medine'-
ye vanr, orayi harab eder, fakat ora halki bu Emire
kargi galip gelir, Mekke ehalisinde siddetli cicek
hastahgi ba§ gosterir, ayni zamanda orasi cekirge
afetine maruz kalir Buna ragmen bu senenin sonu
onlar igin baslangicindan daha hayirk olmus olur.
Mekke'ye kern gozlerden korkulur

t
Ay veya Gune§

tutulur, bu sene her yonden siddetli olaylarla geger,
bir epk kral ve padigahlar oliir veya oldiiriilur. Bu
sene icjnde gokte bir 50k kuyruklu yildizlar goru-
liir, Allah daha iyisini bilir.

§ayet yeni sene (Ciimartesi) gunii tie baslarsa,
bu gunun, cikig yeri ve kismeti Zuhal yildizidir. Bu
sene siiru hayvanlan iqhi iyi olmayan bir senedir.
Ariz olan bir hastahktan hayvanlardan e§ek cinsi
gok telefat verir. Bu senenin ruzgarlari bol.ve faz-
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ladir. Bu sene icinde savas olaylannin arttigi goru-

lur, dokuma ve kuma§lar yagmalanir, QiQek hastah-

gi artar, bummla birUkte sirt, bogaz hastaliklannin

da arttigi gorulur. Bu sene iginde kuslar fazlaca

lirer, dzellkle sigircik kuslan cogahr. Hos esmtili

ruzgarlar artar, hurma mahsulii bozulur. Bag ve

uzum mahsulu cogahr, kumaglar pahalamr, koyun,

vag ve et fiatlan diiser, ucuzlar. Kiicuk bas hayvan

yavrulannda zayiat olur. Bu sene iginde insanlarda

yagma, talan etme hirsi artar. Bir gok gebe kadin

ve hayvanlar, yavrulanni vakitsiz du§ururler. Bo-

sanma olaylan artar, siddetli yagmurlar gorulur.

Bu yagis afetinden koyun sUrulerinde telefat olur.

Bu senenin sonuna dogru ekin isleri artar. Bu se-

nenin kis ve yazi siddetli gecer. Yemen, Irak, §am

ulkelerinde siddetli pahalihk baslar. Kadin ve erkek

yaslilar arasmda fazlaca ollim olaylan gorulur. Ye-

men'de biiyuk bir kargasakk sikar, Hac mevsimin-

de de bir korku duyulur. giinkii ruzgarlar hafifler,

Hacjlar ve beraberindeki esyalar, kumaslar zarar

gorur. Ay veya gunesten biri tutulur. Bu sebeple bir

cok kan dokulur. Sonradan ekinlerde bereket bas-

lar, ate§ll ve veba gibi hastaliklar QOgahr.
1

gunku bu gun icinde Adem'in oglu Kabil kar-

degi Habil'i oldurmustur. Bunun icmdir ki bu sene

ugursuz bir sene sayihr, Qunkii Zuhal yildizmm 51-

kia ve kismeti budur. Bu yddizdaki ugursuzluk ozel-

likle, olulerle kabirleri doldurur imar eder, Evleri

yikar, cekirge afeti baslar, kullan helak eder, an-

cak dag basinda oturanlar bu afetlerden kendini ko-

ruyabilirler. Allah daha iyisini bilir.
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t«r-?T i^ IdmSe hacetinin gtteribnesini is-
tedigi takdirde, akgam namazindan sonra Kitabin
fatiha suresini yerinden kalkmadan 40 kez okursa
AUahin izniyle haceti gortilmUs olur. Her hangi bir
kimse Fatiha suresini (tyyake nesteain) Ayetine
kadar okur, ondan sonra ihlasi tarn olarak okursa ve
bundan sonra §u duayi yaparsa (Allahumme Icmabeym ve beyne Haceti Kema eema te beyne Esmai-

ve srfatike, Ya zel Celali vel ikram) Bu duayi uc
kez tekrarlayip, yukarda eksik biraktigi fatiha sure-
sinin ckumasmi tamamlarsa Allahm izniyle haceti
goriilmiis olur.

Her hangi bir kimse zenginligi veya nzkinm
artmasini isterse, Fatiha suresini giiniuTfarz olan
namazlanndan sonra 18 kez okumali yalniz yatsi
namazindan sonra 28 kez tekrarlamahdir.

Her hangi bir kimse (Ihlas suresini) abdestli
olarak ve hie bir kimse ile konusmadan kibleve yo-
nelmis bir halde (1226) kez okursa, hak taala kisinin
hacetini fazlaca vermi§ olur.

^ Her hangi bir kimse yukardaki sartlar icinde
ihlasi 1000 kez olursa Hak Taala o kisiyi, kem gdz-
lerden zalim ve dusmanlarm serrinden korumus olur

Ve yine su ayeti ayni sartlarla 1000 kez oku-
yani, Hak Taala yine, kem gozlerden zalimlerm ser-
nnden korur. (Feseyekfikehurotillahu ve htive -
ssemiii] Alim.)

Ve yine ayni sartlarla su ayet 1000 kez oku-
nursa, Hak Taala o kisiyi zalimlerin serrinden ko-
rumus olur. Ayet (inna kefeynake-I Mustehziin)

Her hangi bir kimse Besmeleyi yukardaki sart-
lar icmde, kdtuliikleri def etmek hacetini gormek
i&n bir hafta siire ile giinde 767 kez okumug olsa,Hak Taala o kisinin arzusxmu yerine getirir.
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(Besmelenin Ta§idigi Amam)

Her hangi bir kimse yatacagi vakit besmeleyi

.21 kez tekrarlamis. olsa
t
o gece icm, ani olumden,

hirsizdan, seytanlardan kendini korumus olur.

Her hangi bir kimse, besmeleyi viicudunda duy-

dugu bir sizi ve aci icm 3 gixn sure ile giinde 100

kez okumu§ olsa, Allahm izniyle o sizi veya aci git-

mis olur.

Her hangi bir kimse besmeleyi, sarasi tutmus

kisinin kulagina 41 kez okumus olsa Allahm izniy-

le hasta ayihr.

Her hangi bir kimse giines dogarken Besmeleyi

300 kez okur, 200 kezde Selat ve selam getirirse,

Hak Taala o kisiye sonsuz, hesabuu bilemiyecegi

nzki vermekle, her tiirlii afet ve tehlikelerden de o

Irisiyi korumus olur.

Her hangi bir kimse hapisde bulunan icm bes-

meleyi her gece 100 kez olarak 3 giin sure ile okur-

sa
f
Hak Taala o kisiyi hapisten kurtanr.

Her hangi bir kimse Cuma namazmda Hatib

Minberde hutbesini okurken, Besmeleyi 113 kez

okur ve hatib Minbere gikarken elini kaldirarak Teh-

lil ve tekbir getirirse, Niyyet ettigi seyi Hak Taala

ona eristirmis olur.

Herhangi bir kimse Besmeleyi bir bardak suya

karsi 113 kez okur, sevmek istedigi kimseye icirir-

se, Hak Taala kisinin sevgisini sevmek istediginin

kalbhie mdirmis olur. §ayet okunan bu suyu, az an-

layish bir kimseye igirmis olsa, O kiside akil ve

zeka isler ve umitmayacak bir hale gelir.

Her hangi bir kimse, Yagmur yagarken bes-

meleyi 61 kez okursa Hak Taala o kisinin su der-

dini gidermis olur.
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Her hangi bir kimse Besmeleyi Muharrem Ayi-nm blrinci giMnde 113 kez bir kagida yazar, iis-
tunde tasirsa, ne kendisine ve nede Hanesi halkma
yagantilan boyunca big bir kotuluk gelmiyece^ini
bilmelidir.

Her hangi bir ldmse besmeleyi, 351 kez dogru
bir Wy*1 Kalb Hiisuu iginde Sabah namazmdan
sonra 40 gun sureyle okursa, Hak Taala okuyamn
kalbine, bilmedigi gizlilikleri indirmekle, AlemdeM
olaylan da gece uykusunda ona gosterms olur.

Her hangi bir kimse Besmeleyi bir kagida Saf-
ranh giU suyu ile 151 kez yazar ve bu kagidi Ca-
va veya Hindustan bitkisi giizel kokulu Toplak otu-
nun suyunun buhanna tutor bunu Uzerinde veya bir
tarafmda tasirsa, Allah nzkini bollastinr, sayet
borclu fae, Hak Taala ona.kolaylik gostererek, bor-
cunu odemesine yardim eder.

§ayet Besmele yukardaki sayida cam bir beyaz
kaseye yazilir, icine konan Zemzem suyu veya kuyu
suyu ile bu yazi silmince kotiiriim veya agir has-
taya icirilir bu ig 40 kez tekrar edilir ve hastaya
veya zor dogum yapan hamile kadina icirlir. Allahm
izniyle icenier sifa bulur.

Ve yine Besmele bir kagida 30 kez yazilir evin
uygun bir yerine asihrsa, o eve ne seytan ve nede
cmler girebilir, dte yandan o evde hayir ve bereket
artar.

Ve yine Besmele bir kagida 21 kez yazilir, ge-
celeri uykusunda korkan cocuklara asildigi takdir-
de, bu gibi cocuklardan korku hali kaybolmug olur
§ayet bu yazilan besmele cocugu yasamayan kadina
takunus olsa, Allahin izniyle yasar. Ve yine yazilan
Besmele hamile kalmayan kadma Hayizdan iic giin
sonra, temizlenip takilmis olsa ve kocasi ile cimada
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bulunsa, Allahm izniyle hamile kahr. §u §artla ki bu

yazi uzerinde 141 gun kalmasi gerekir. Hamile ka-

hp doguracagi cocuk hayirli loir evlat olarak ge-

Jir.

gayet yeni sene (Neyruz) Pazarla ba§lar. Ay-

da Ate§li bir burgta olursa, bunun gok giddetli bir

sene olacagina bir i§arettir. Bu sene icinde hasta-

liklar ve dugmanhklar cogalir, hakim ve vuzaradan

olenler olur. Ekin ve ziraat ifjleri geriler, Demerci

ve terziler arasmda olum olaylan gogalir. Buda,

insanlarda karku kusku, keder sikmti olacagina bir

igarettir. Boyle bir durumda yolculukta yaramaz.

Yagigm az, gunesin cpk kizgin olmasi, aglik ve kor-

ku yilzunden inaanlann sihhati bozulur, agaglar, ot-

lar, kami^lar kurumaya baslar, surii hayvanlann-

da fazlaca telefat olum goruliir, insan ve hayvan-

lann giicli zayiflar, hirsizlik alir yiiriir, kadinlar

kocalarmi oldiiriir, koleler hizmetgiler efendilerini

oldurur, Tahil ve Meyveler azalir, gocuklarda has-

talik artar, bu sene iginde de muhtemelen savas.

olur. Allah daha iyisdni bilir.

§ayet yeni sene (Neyruz) Pazarla basilar. Ayda
Topraksal bir bur^ta olursa, bu hayu* ve berekete

bir isjaret sayilir. Insanlaim sihhati diizelir, giyim

ve kugamlari artar, alim ve satim gogalir, fazlaca

yenir igilir, yolculuk ve yagislar iyi geger kazanglar

azalir, memleketin esrafindan, tiiccaruidan kadin-

lardan olenler olur, evlenmeler azalir, kole ve hiz-

metgiler kagar, kuslar gogalir, yashlar oliir, hay-

vanlardan yasli develer oliir, Allah daha iyisini

bilir.

gayet yeni sene (Neyruz) Pazarla baglar veya

giren ayda ruzgarh bir burgta olursa, bunun gid-

detli ruzgarlann esecegine bir isaret oldugu anla-
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§ihr. Eu sene icinde yolculuklar gc^ahr, giyim ku-
§am artar, iyi yagi^lar beklenir, kadin ve erkek
arasmdaki anlasmalar nikahlar artar, yaslar azahr,
buda olum olaylannin azalacagina bir isaret sayilir!
Meyve ve hububat azahr. Hirsxz, dolandirid, sair-
ler arasmda oliim artar, ticaretteki yarar azahr,
cinler insanlarla komisur, hamileler yorgun duser'
Padisahlarin giicii artar, Allah daha iyisini bilir.'

§ayet yeni sene (Neyruz) pazaria ba§lar ayda
sulumsal bir bureta bulunursa, hayir ve berekete bir
igaret sayihr. Bu sene icinde her sey bollagir, ha-
yirli ve salih ameller gogaJir. Yagislar fazlaca 'olur.
Cekdrge ve hasarat ekinleri yer, fakat sonradan ha-
yir ve bereket, bolluk gelir. Kimsenin bilmedigi ve
gormedigi buyiik bir ku§ beliiir, bu kus insanlan
sever, buda evlenmeleriii cogalmasina, alim ve sa-
tim isterinin artmasuia, Hamilelerin de selametle
kurtulacaklanna bir igarettir. Allah daha iyisini bi-
lir.

(Pazartesi giiniinun bilinmesi hakkmda)

§ayet yeni sene (Pazartesi) gunii ile girer ve-
ya ba§larsa Ayda Atesli bir Eurcta bulunuyorsa,
bu kisanlar arasmda sulh ve afiyete bir i§aret sa-
yilir. Ticaret, artar, cocuklar cogalir, iyi yagiglar
olur, meyveder cogalir, giyim kugam, avcilarm ya-
ran artar, sihirbazlar, marangozlar oliir, bu sene
§iddetli soguklarin olacagina bir igaret sayiiir. Hu-
bubat ve meyvelerde verim yukselir, deniierde cok
buyiik baliklar goriiliir, bu bahgin eti yenildigi tak-
dirde o sehirde bir cok hastahklann Qikacagi, pazar-
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larda akm ve satim i§leri gogalir, §eref tagiyan bil-

ginler ve kadinlar icjtn bir Nimet sayilir. Allah daha

iyisini bilir.

§ayet yeni sene (Pazartesi) gunii ile baslar

Ayda Topraksal bir Burgta olursa, bunun, fazla ya-

gi§a, hayir ve berekete, yolculann faydalanmasina,

giyim ve kusamin artmasina rizkin gogalmasina,

BUgin ve §airlerin halka yararli otmasma, hxrsiz ge-

Sinenlerde nzik ve bereketin azalmasina, gaipte

olanlardan haber alinacagina bir isarettir. Yalniz

gaipten ahnacak haberin, spyle olacagi : — (Mem-

leketleri yakan bir Ate§, veya zehir yedirilerek olen

bir Padi§ah) gibi. Bu sene icnde kuglar ve cekirge

siiriileri fazlaca gelir, denizlerde Balina bahklari

gogalir, sihirbazlar ve yashlardan olenler olur.

Allah daha iyisini bilir.

,

§ayet Yeni sene (Pazartesi) gtinii He girer Ay-

da Riizgarh bir Bureta olursa, bunun, sihhat ve

afiyet bereketine, sognklann gogalacagina, evlen-

melerin artacagina, yeme igmenin bolla§acagina r

ruzgarlarin esecegine, kahraman bir ki§i ve Alimin

olecegine, bekgi ve yapi ustalarmm cogalacagina,

hamile ve yolcu olanlarin selametdne, giyim kusam

ve Qocuklann artacagina bir isarettir ve yine bu se-

ne igdnde kadinlann ve avcilann yararli olacaginar

Padi§ah maiyyetmde bulunan Meclis azalannin ole-

cegine, Ekinin bollasacagina bir igaret sayilir, Allah

daha iyisini bilir.

gayet Yeni sene (Pazartesi) giinii ile girer, Ay-

da Sulu bir Burgta olursa bunun kuwetli yagi§la-

nn ekinleri bozacak bahgeleri yikacagma, hayvan-

lann olecegine, bir igarettir. Yine bu sene icmde

yolculuklann artacagina, zani ve kotli kisilerin ole-

cegine, Alim ve yazarlann insanlara yaran dokuna-
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cagina, ziraatm bereketli olcagina, yeme ve icme-
nin artacagina, giyim ve kusamin gogalacagina, mey-
velerin Qogalacaguia bir i§arettir ve yine bu sene
icinde hirsizlik olaylanmn artacagina, simgek ve
gokgiirultulerinin olacagina, soguklann artacagina
bir i§arettir. AUah daha iyisini bilir.

(Sah gtiniiniin bilinmesi hakkinda)

§ayet yeni sene (Sah) giinii ile baslar veya gi-
rer, Ayda Atesli bir Burgta bulunursa, bunun, or-
tahgm giddetle sarsilaeagma, savaslann siklasaca-
gina

t
Padisah ve Sultanlarin hastalanip olecek-

lerine yanginlann olacagma, korku, agligin ar-
tacagina, giyim ve kusamin azalacagma, hizmetgi
ve kolelerin kacacagina, giine§ sicakhginin ytiksele-
cegime, sehirleri yakip kavuracagina, hile ve yala-
nm artacagina, tellallarm, zina isleyenlerin, kahra-
manlann ve yolda olanlann olecegine bir isarettir.
Ve yine zalim kigUerin kuwetinin zayrflayacagina,
eocuklarda hastahgin artacagina, surii hayvanla-
nnda telefatin olacagina, kadinlann olduriilecegine,
ekinlerin olgunlasmayacagina, agae>nn yorulaca-
gma, gemilerin batacagina, denizlerde dol§manm
iyi sonuc. vermiyecegine, bir isarettir. Ve yine bu
sene icinde bir 50k 61diirme olaylanndan da kor-
kulur. Allah daha iyisini bilir.

§ayet yeni sene (Sah) gtinii ile girer, Ayda
topraksal bir burcta ohirsa, bunun, Evlenmeierin
SOgalacagina, Denizlerde canavar bahklann tiireye-
cegine, diismanliklarin artacagina bir isarettir. Ve
yine bu sene i$mde Asalak boceklerin artacagina,
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Ke§i cinsinden tekelerin olmeyecegine, yasli kole-

ve kisilerin olecegine, Alim ve fazil kisilerin goga-

lacagina, demircilerden, doktorlardan bir cok ki§i-

lerin olecegine, yalan ve asrafin artacagma, avcilann

fazlaca av avlayacaklanna, bagnsma ve cagnsma-

nin duyulacagm kargalann Qogalacagina bir i§ret sa-

yihr. Allah daha iyisini bilir.

§ayet yeni sene (Sah) gumi ile baslar, Ayda

Ruzgarh bir Burcta olursa, bu, yolculuktaki ka-

zang ve berekete ve afiyete bir i§arettir. Kadmlar-

dan hayirh isler goriilecegine, evliligin artacagma,

Hamuelerin kurtulacagina, bir igarettir. Bu sene

icinde, Fesad ve sihirbazlarm olecegine, hayvanlann

yorgun diisecegine, kole ve hizmetctierin kacaca-

gma, iimera ve viizeranm olecegine, eocuklann go-

galacagina, hacimat yapanlarin olecegine bir i^aret-

tir. Allah daha iyisini bilir,

gayet yeni sene (Sail) giinii ile baslar Ayda

sulu bir Burcta bulunursa, bunun bolluk ve nimet-

lerin gelecegine bir isarettir. Bu sene icmde, yag-

murlarrn azalacagina, giyim ve kusamm fazla olma-

yacagina, gocuklarm azalacagin, zinamn ^ogalcagi-

na, dikis islerinin artacagma, yolculann selametle

gidip gelecegine, kadinlann yararlanacagma, tica-

retin geligecegine, dellal, sair, bu ve buna benzer-

lerin miikafatlandinlacagma bir isarettir. Allah

daha iyisini bilir.

(Qargamba guniiniin bilinmesi hakkrnda

)

§ayet sene basi (gargamba) giinii ile girer ve-

ya baslar, Ayda Atesli bir Burcta olursa, bu sene-

nin, zor bir sene olacagi anlasihr. Bu sene icjnde,
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hastahklarin cogalacagi, dtismanlarin ruzgarlann
artacagi anlasihr. Bu sene icinde, Sultanlann bir
50k erkeklerln gemclerin olecegine, hamile lri§ile-

rin yorulacagina, glineg isism111 yukselecegine, ach-
gin Qikacagina, yabancilann geleeegine, hayvanlar-
da insanlarda ozellikle kann ve akil hastaliklannin
artacagma, yola cikmanm dogru olmayacagina, ka-
dinlara iftira ve yalan ve dolanm artacagina, in-

sanlarm sefahate diisecegine, yalan dolan cevirenler-

le, sairlerin olecegine bir isarettir. Bu senenin zi-

raat iglerine ve savasa uygun dusmeyecegine bir

isarettir. Allah daha iyisni bilir.

§ayet yeni sene (garsamba) giinii ile baslar
Ayda Topraksal hir Burcta olursa o vakit bu sene-
nin ne iyi ve nede kotii gececegi anlasUir. Bu sene
icinde fazlaca soguk veya sicak olmayacagina, ag-
lik ve bollugun da gorUJtmeyecegine, yagislarin az
veya eok gehneyecegine, sicaklann da ortalama bir
hesapla gececegine bir isarettir. Allah daha iyisini

bilir.

§ayet yeni sene (garsamba) ile girer, Ayda
Riizgarh bir Burcta bulunursa bu sene icinde, kus-
larin eogalacagina, cekirge afetitiin geleeegine, ruz-
garlarm esecegitne bir igarettir. Denizlerde Balina
bahklannin, agaclarda meyvelerin yerde hububatin
azalacagina bir igarettir ve yine sehirlerde isiklann
azalacagina, kolelerin cariye ve hizmetQilerin has-
talanacaguia, yola eikanlarm az kazangla donecegi-
ne, Sultanlann niifuzunun azalacagina bir isarettir.

Allah daha iyisini bilir.

§ayet sene basi (garsamba) giinii ile ba§lar
f

Ayda Sulu bir burcta bulunursa buda bu senenin
hayir ve bereketine bir isarettir. Bu sene icinde

fazla yagislarin olacagina, fazlaca ekin ekiiip bictte-
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cegine, §ekitrge ve kugiann fazlaca gelecegine, eki-

ni bozacak hasaratin sogalacagina bir isarettir. Be-

reket yagmurla gelince, bunun i§cUerde ve kadin-

larda faydasmm goriilecegine bir isjarettir. Bu se-

ne icjnde keza insanlann sihhat ve Afiyetnin duze-

lecegine, Alim ve satim isterinin iyi gegecegine, Tl-

caretin geli§ecegine, §ali§an insanlann kazanacagi-

na, hamile kadinlarin kurtulacaklaruia bir isarettir.

(Pers?embe giiniinun bilimnesi hakkuida)

§ayet yeni sene (Per§embe) gunii ile girer ve-

ya baslarsa, Ayda Ategli bir Burgta bulunursa, bu-

nun, biiyiik dusmanhklara, buyiik yanginlara, QO

cuklarm hastalanacagina, Aga^lann yorulacagma,

riizgarlann azalacagina, zalim, hirsiz, colde ya§a-

yanlann olecegine, yolculugun fazla yapilacagina,

bundan fazla yarar saglanacagina, evlenmelerin co-

galacagina, hamilelerin kolayhkla kurtulacagma,

kuglarm ve yabanci kigilerin gc^alacagina, kadin-

lar arasinda yalan ve dolanin artacaguia bir i§aret-

tir. Allah daha iyisini bilir.

§ayet yeni sene (Persembe) gtimi ile ba§lar,

Ayda Topraksal bir Burgta bulunursa bunun, ekin-

lerde bolluk ve bereketin olacagina, yolculann gi-

dip gelmelerinin selametle sonuglanacagina, hamile

kadinlarin; da kolayca kurtulacaklanna, Sultan ve

Bilginlerin faydalan dokunacagina
?

kadinlarin, del-

lallarm, ileri gelenlerin, mufettislerin yararh ola-

caklanna, yaglilardan ve Qocuklardan bir gogunun

olecegine, ha?aratin cogalacagma, yagi§m fazla

olacagina, yeme ve igmenin artacagina, herkesin
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sihhat ve afiyette bulunacagina, agacjarda meyve-
mn, yerde hnbubatin bereketli olacagma bir igaret-
ur. Allah daha iyisini bilir.

§ayet yeni sene (Pergembe) ile girer, Ayda Su-
lu bir Burcta bulunursa, bunun fazla yagig olaca-
gma, nehir sulannin kabaracafina, bahge ve elrin-
len eiinitecegine, demzlerde balinalann cogalacagi-
na, ceMrge surulerimn gelecegine, yolculugun art-
masiyle Bela ve Musibetlerin birbirini kovalayaca-
gnia, gemilerin batacagma, bir sultamn dlecegkie bu-
yiik bir sava§in gikacagma bir igarettir I§te boy-
lece bu sene icjnde bir qok hayret edilecek §eyler
goriilur. Allah daha iyisini bilir.

(Ayin buhraacagi Burclara omnia sene ba§i
Cuma giinii ile girer veya baslarsa bunun neve yo-
rumlanacagi hakkmda bilgiler)

gayet sene ba§i (Nevruz) Cuma giinii ile ba§-
lar veya girer, Ayda Ategli br Burcta olursa, bu-
nun bir Sok Mutlu haberler alinacagma bir isaret-
tir. Mesela. bir savagin kazanilacagina, yolculuk ev-
lenmeler, giyim ve kuijamin artacagina, Alimlerin
yazarlann, okuUann insanlara yararli olacagma!
hirsizhk, yalan ve dolanin kadm ve egrafta azala-
cagina, av mevsiimnin zayif gegecegine memlekette
yabancilann cogalacagina, gehir halkmin yollarda
yatacagina, cocuklann cogalacagina, ekinlerin ol-
gunlsacagina bir igaret sayilir. Allah daha iyisini
bilir.

§ayet sene bagi Cuma giinii ile baglar, Ayda
Topraksal bir Burcta bulunursa, bunun yagiglann
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fazla olacagina, her i§de ve geyde bereketin ve dog-

rulugun yayginlagacagina bir i^arettir ve yine in-

sanlann sihhatinni diizelecegine, ^ocuk hastakklari-

nin ve zorbaligin artacagina, ticarette kazanc. ve

bereketin gogalacagma, yerlerin suriilmesi ve bina

yapiminin artacagina, alim ve satim i^erinin, cok

iyi olacagina, buna kargilik kazancm azalacagma,

yeme icme ziyfetierinin rtacgina bir i§aret sayihr,

Allah daha iyisiri bilir.

gayet sene bagi (Cuma) gunii ile girer Ayda

RUzgark bir Burcta. olursa, bunun yer yuzunii ka-

ngtinp bozacak firtina ve kasirgalarin olacagina bir

igarettir ve yine bir padigahin veya buyiik bir bil-

ginin olecegine, yalan hile, fesad, hirsizhk olaylan-

nin artacagina, agaglann ve siiru hayvanlannm,

yorgun ve verimsiz olacagina, Ziraatgihgin verim-

siz olacagina, achgin yaygin hale gelecegine, yol-

culann ve hamile kadinlann, yorgun ve halsiz dii-

§eceklerine, ekin iglerinin umulan diizeye varmaya-

cagina bir igarettir. Allah daha iyisini bilir.

§ayet yeni sene (Cuma) giinii ile girer, Ayda

sulumaal bir Burcta bulunursa bunun azametli bir

nimete, fool yagiglann gelecegine bir isaret sayi-

hr. Ve yine bu senenin icinde yeme ve icmenin bol-

lasacagina, hamile kadinlann kolayhkla doguraca-

gma, yolculann selametle gidip gelecegine, evlen-

melerin artacagina bir i§arettir. Ve yine bu sene

icinde giineg lsiaimn zayiflayacagma, gok gurultu-

lerinin, §im§eklerin, soguklann artacagina bir i§a-

rettir. Allah daha iyisini bihr.
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(Aym bulunaeagi Burclara oranla, sene basi
Cumartesi giintt ile girer veya baglarsa bumin neve
yorumlanaeagi hakkinda bilgiler)

§ayet sene ba§i (Cumartesi) gumi ile girer
Ayda Atesli bir Burcta bulunursa bunun, bir cok
dehset verici seylerin olacagma bir isaret sayihr,
Agir hastaliMarm memleketlerde yayihp genisleye-
cegine, karm agrnari, bag agnlari, uyuz gibi hasta-
hklann cogalacagma bir isarettir. Ve yine bu sene
icinde, yolculugun, savasin, sunnet ve kan alma
gibi i§lere tesebbiis etmenin uygun olmayacagina
bunlar yapildigi takdirde Irigiye pismanhktan ba$-'
ka bir sey kazandirmayacagina, bunun giines giicii-
niin yiiksek baline burcunun zayif olduguna, insan
vucudundaki yaglann eksilecegine, insanlann za-
yiflayacagina bir isarettir. Allah daha iyisini bilir.

§ayet sene ba§i (Cumartesi) giinu ile girer
Ayda topraksal bir Burcta olursa bunun hayirh ve
bereketli bir sene olacagina bir i§arettir. Mesela,
ekmlerin bol olacagina, ticarette iyi kazanclann el-
de edilecegine, btiyiik ba§ Baliklann bolIa$acagina

f

yas tutmalann cogalacagma, tekelerin artacagina,'
zina, av, cocuk dogumlarmin, azalacagma bir isa-
rettir. Allah daha iyisini bilir.

Sayet yeni sene (Cumartesi) giinu ile girer, Ay-
da Ruzgarh bir burcta bulunursa bunun, sihirbazlik
zorbabk, fesad, yalan, bile, hirsizkk, zehirlenme so-
nucu, oliimlerin bu ve buna benzer seylerin fazlaca
olacagma bir isarettir. Ve yine bu sene icinde karm-
ca, sinek, karga gibi hasarat ve hayvanlann coga-
lacagina, karada ve denfede yolculuk yapanlarm ve
yash Mmselerin iizuntuden fazlaca aglayacaklarma
bir isrettir. Allah daha iyisini bilir
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§ayet yeni sene (Cumarteai) giinu He girer,

Ayda Sulu bir Burcta bulumirsa, bunun biiyiik ve
siirekli yagi§larm olacagma bir i§arettir. Bu aene
icinde, her seyin boHasjacagina, evlenmelerin ar-

tacagina, harailelerin kolayhkla doguracagiiia, yeme
ve icmenin artacagma, yolculann selametle gidip

gelecegine, bilginlerin, hiikiimet buyuklerinin, ileri

gelen egraf ve mufettiglerin yararh olacaklanna,

Kuslarin, Qekirgelerm, hasaratin ekinleri yiyecekle-

rine, sonradan ortaligui, iyi yagiglarla berekete ka-

vusup her §eyin boHa§acagma, gemilerin kazasiz

belasiz denizlerde dolasacagma buyuk baliklann qo-

galacagina bir i§aret sayilir. Allah daha iyisini bi-

lir. Bu sene tarn manasiyle bolluk ve bereket senesi

ohu\

(Yeni yihn haftamn guideline gore girmesi ve-

ya ba^lamasiyle) veribnesi gereken kefaretier)

1 — Yeni sene Pazar guniiyle baslar veya girerse,

kefaret olarak kirmizi bir seyin verilecegi

2 — Yeni sene Pazartesi giinii ile baglarsa, kefaret

olarak beyaz bir §eyin verilmesi

3 — Yeni sene Sail gtfnii ile baglarsa, kefaret ola-

rak kirmizi bir §eyin verilmesi

4 — Yeni sene Qargamba giinii ile baglarsa, kefaret

olarak kirmizi beyaz kansigi bir §eyin veril-

mesi
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5 — Yeni sene Pergembe giinii ile girerse, kefaret
olarak Beyaz bir §eyin verilmesi

6 — Yeni sene Cuma giinii ile baglarsa, kefaret o
larak Beyaz bir §eyin verilmesi

7 — Yeni sene Cumartesi giinii ile ba§larsa, ke-
faret olarak Siyah bir geyin verilmesi.

Allah daha iyi bilir ve daha hikmet sahibidir.

(Kevkeplerin bulunacagi hal ve durumlar)

Kevkeplerin bulunacagi bailer begtir: 1 — Ter-
bi, 2 — Mukabele, 3 — Testis, 4 — Tesdis, 5 — Mu-
karenet'dir. (Daha onceki konularda bunlardan soz
etmi§tik). §imdi :

1 — Terbi Ayin 4. ncii ve 10. ncu burglarda
bulunmasidir.

2 — Mukabele (kargalagma) Aym 7. nci burg-
larda bulunmasi.

3 — Teslis ise Aym 5. nci ve 9. ncu burglarda
bulunmasi.

5 — Mukarenet, Ayin 1. nci burcta bulunma-
sidir.

Bunu bilmek icin hergiin Ayin hangi burcta
oldugunu ve diger kevkeplerin bulundugu burglari
gormen gerekir.
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§unu bilmek gerekir Id, (Terbi) ve (Mukabele)

insanlar arasmda tarn bir dugmanlik yaratir.

(Tesdis ve Teslis) ise insanlar arasmda tarn bir

sevgi ve anlagma yaratir. (Mukarenet)e gelince bu
tek Burglu oldugundan Ayi bu vaziyette Mutlu go-

riirsen Mutluluk, ugursuz gdriirsen ugrirsuzluk ya-

ratir. Etfger burclara gelince, yard, iigiincii, altmci,

sekizinci ve on ikinci Burclara geiince, bimlarui

tumii, sakat veya anlam vermeyen burglar sayilir

bunu boyle bilmelism?

(Aym tntolmasi ve degi§mesi haklonda bilgUer)

1 — §ayet Ay Muharrem Ayinin 13 nctt gecesi

tutulursa, fitne, kargasahk, Sldiirmelerin 50-

galacagina bir igarettir.

2 -— gayet Ay Muharrem Ayinin 14 neii gecesi

tutulursa, ekin ve ziraatrn ayi olacagina, fiat-

lann dtigecegine, her geyin ucuzlayacagina,

oliim ve hastahklarin artacagma isarettir.

3 — §ayet Ay Muharrem Ayinin 15 nei gecesi

tutulursa, yagiglann azalacagina, gocuk o-

liimlerinin artacagma, karm hastahklannin

yayxlacagma, bu sebeple bu sene icm insan-

larm ilag yonunden hazirhkh bulunmalan
gerektigine bir i§arettir.

4 — SJayet Ay Sefer ayinin 13 nctt gecesi tutulur-

sa, bunun, zelzelelere, gok gurultttlerine, yil-
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dinmlarm dii§ecegme bir is&rettir. Bu sene
icinde, biiyuk bir kithk olacagina, bir cok
insamn olecegine, g-ecinmenin zorla§acagma
bir ogaret sayuir.

5 — §ayet Ay Sefer Aymin 14 ncii gecesi tutu-

lursa, bunun insanlar arasinda hainlik, yalan
hilendn artacagina, hastahk, afet ve kotti

olaylarm goriUecegine, iosan ve hayvanlar ara-

suida fazlaca dliim olaylanmn olacagHia, bu
sebeple bu sen© ic.inde msanlarin Allaha gii-

venmelerine, ondan yardim istemelerine ilac.

ydminden ha^irlikli bulunjaialarina bir isaret

sayilir. tnsanlarin bu sene kjinde fazlaca ke-

faret ve sadaka vermeleri gerektigine, Allaha
duayi artarmalarinaj bir isarettir. Bu sene icjn-

de fazla yagis. olacagma, ki§inda soguk gece-

cegine, uyuz ve oksiiruk hastaliklannin yay~

ginlasacagina goz hastahklarinin cogalacaguia

bir i§arettir. Allah daha iyisini bilir.

6 -— §ayet Ay Rebiul ewelin 13 ncii giinii tutu-

lursa, bu senenin, hastaJiklar ve iUetlerin co-

galacagi bir sene olacagx biJiranelidir.

7 — §ayet Ay Rebiul ewelin 14 ncii gecesi tutu-

lursa, bu sene icinde siddetli soguklann, gok
giirultusii ve spmseklerin fazlaca cakacaguia

ve olacagma, her tiirlii mahn ucuzlayacagina

bir isaret sayihr.

7 — §ayet Ay Rebiul ewelin 15 nci gecesi tutu-

hirsa, butiin insankfc iqia bu senenin iyi ha-

yirU ve iyi bir sene olacagma bir isarettir. Bu
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sene iginde radc ve bereketin insanlara cok

yararh olacaglna bir igarettir. Allah daha iy;

sini bilir.

8 — §ayet Ay Rebitil Ahirin 13 ncu geceai tutu-

lursa, bu sene ickide seytanlann fazlaca in-

sanlara satagacaginin bir isaretidir. Fakat

bunlarin cabalan insanlara zarar vermeyece-

gi bilinmelidir.

9 — §ayet Ay Rebiiii Ahirin 14 ncu gecesi tutu-

lursa, senenin hayirh ve dogru gidecegine,

sene baslangicinda olumlerin artacagma ve

sene sonuna dogru da her seyde hayir ve

bereketin artacagma bir isaret sayilir. Allah

daha iyisini bilir,

10 — §ayet Ay Rebiiii ewelin 15 nci gecesd* tutu-

lursa, bu senenin insanlara ne hayir ve nede

§er getirecegine bir isarettir. Allah daha iyi-

sini bUir.

11 — gayet Ay Cemadiyel ewelin 13 ncii gecesi

tutulursa, bu sene iginde cpcuk olumlerinin

fazlaca olacagina bir isarettir.

12 — §ayet Ay Cemadiyel ewelin 15 nci gecesi

tutulursa, bu sene iginde, bir cok eza ve cefa

run, hastahklarin yayginlasacagi ozellikle, ta-

vuk karasi hastaUgimn bas gosterecegine bir

isarettir. Ayni sene icinde Cinnet hastalikla-

nmn da olacagma bir isarettir.

Allah daha iyisini bilir.
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13 — §ayet Ay Cemadiyel Ahirin 13 ncii gecesi

tutulursa, ejrin ve ziraat isleriyle, fazlaca

yolculuklarin olacagma Mr isarettir.

14 — §ayet Ay Cemadiyel Ahirin 14 ncii gecesi tu-

tulacak olursa, insanlar arasmda bir cok ci-

nayetlerin olacagma, gok insanlarm olduriile-

cegine, fakat nzkmda bol ve bereketli olaca-

gina bir isarettir.

15 — gayet Ay Cemadiyiil Ahirin 15 nci gecesi tu-

tulacak olursa
t
bu senenin insanlar icin has-

tahk ve oliim senesi olacagina bir i§arettir.

Allah daha iyisini bilir.

16 — §ayet Ay Receb Ayinm 13 ncii gecesd tutu-

lursa, senenin fazla yagislarla geeecegine bir

i§arettir.

17 — §ayet Ay Recebin 14 ncii gecesi tutulacak

olursa, bu sene icinde, cinayetler, yagmalar
olacagina, siddetli firtinalarin kopacagina, de-

nizlerde gemilerin batacagina bir isarettir.

18 —- §ayet Ay Recebin 15 nci gecesi tutulacak

olursa, bu sene icinde Salih ve Bilgin kisile-

rin ve cm sultanmm olecegine, denizde yol-

culuk yapanlarm, denizlerce batip kaybola-

caklarina bir isaret sayilir.

19 — §ayet Ay §abanin 13 ncii gecesi tutulacak o-

lursa, bu sene icinde insanlarm hie bir seyden

memnun kahnayacaklarma bir isarettir.
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§ayet Ay §abamn 14 ncii geceslnde tutula-

cak olursa, bu sene iginde Padigahlar insan-

lann hayir ve bereket iginde kalacaklarma bir

igarettir. Hukiiiadarlarin memleketi halkina

zararh bir davraru§ta bulunmayacaklanna bir

i§arettir.

§ayet Ay gabamn 15 nci gecesi tutulursa,

Batida bir gok fitne ve karga§aliklarm Qika-

cagi, doguda ise bayir ve bereketin olacagi-

na bir i§arettir.

§ayet Ay Ramazan Ayinin 13 ncii gecesi tu-

tulacak olursa, Batida ortakgin kari§acagmi

gokte gim§ek ve gok guriUtulermin gogalaca-

gini
t
insanlarm, uykularindan korkarak uya-

nacaklarini, bir kisim insanlann bayilacagina

bir isaret sayilir.

gayet Ay Ramazamn 14 ncii gecesinde tu

tulacak olursa, bu sene i§inde gok ve simsek

gurultuleriyle birlikte yer depremlerinin ola-

cagina, nzik ve bereketin bol olacagi cihetle

insanlann korkularuadan fazlaca sadaka vere-

cegine, yapacaklan dualaria Hak Taalaya si-

ginacaklarina bar isaret sayilir.

gayet Ay Ramazamn 15 nci gecesi tutula-

cak olursa, bu senenin insanlar yonunden

mutlu ve sevincjti gececeginin bir isaretidir.

gayet Ay gewalin 13 ncii gecesi tutulacalt

olursa, senenin hayir bereket, iyilikle gecece-

ginin bir isaretidir.
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26 — gayet Ay gevvalin 14 ncii gecesi tutulacak c
lursa

t
biitiin sehirlerde, fesad ve fitnenin cp

galacagina bir i§arettir.

27 — gayet Ay gewalin 15 nci gecesi tutulacak o-

lursa, bu senenin insanlarda, fazlaca kann
hastaliklannin gikacagx ve yara ve gibanlar

dokeceklerine bir isaret sayiur.
.

28 — gayet Ay Zilkide'nin 13 ncii gecesi tutula-

cak olursa, seneniii firtinalarla gegecegine

agaelann kmlip devrilecegine, gemilerin bata-

cagina bir igarettir.

29 — gayet Ay Zilkidenin 14 ncii gecesi tutulacak
olursa, mal fiatlaruim inecegine, mal kalitesi-

nin yuksekligine, halkui iglerinin iyi gidecegi-

nin isaretidir.

30 — gayet Ay ZUkidenin 15 nci gecesi tutulacak
olursa, yagmurlann fazla yagacagma ve ni-

ganlarni artacagma bir igarettir.

31 — gayet Ay Zilhicce'nin 13 ncii gecesi tutula-

cak olursa, Padisahlann halka fazla zulum
etmeyeceklerine igarettir.

32 — gayet Ay Zilhiccenin 14 ncii gecesi tutulacak
olursa, Mallann ucuzlayacagina, insanlarda

hastaliklann artacagma bir igarettir.

33 — gayet Ay Zilhiccenin 15 nci gecesi tutula-

cak olursa, insanlann cpgalacagina bir isa-

rettir. Allah daha iyisini bilir.
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(Aym tutulmasi gekline gore yorum)

1 — §ayet Ay tutuldugu vakit kamilen kararirsa,

sonenin insanlar arasinda fesadin ve bilginler

arasinda da bir gok hastaliklarin <jikacagina

bir i§aretth\

2 — §ayet Ay tarnamen tutulur, rengi san gorii-

liirse, yagigui az olacagma, siirii hayvanlarm-

da kayibin fazla olacagimn bir igareti sayilir.

3 — §ayet Ay tamamen tutulur, rengi kirnuzi go-

ruliirse, surtt hayvanlannda blumun fazla

olacagma bir is/arettir,

4 — §ayet ay tutulur, rengi de p san kirmizi o-

lursa, veba kolera gibi hastabklarm gikacagi-

na insanlarda ve biitun gehirlerde, fazlaca c>
ban dokeceklerine, bu hastakklardan kurtul-

mak igin insanlann fazlaca sadaka verecek-

lerinin bir igaretidir. Allah daha iyisini bilir.

5 — §ayet Ay tarn olarak tutulur, rengi ye§il go-

rulurse, o sene sulann ve gdzlerin az verimli

olacagma, zenginlerin olecegine bir isarettir.

Allah daha iyisini bilir.

6 — §ayet Ay tarn, veya bir kismi, veya dortte

biri, iigte biri, altida biri, tutulursa, Hiiknrn

bir olup, bir ewelfct yorum yapilir, Allah da-

ha iyisini bUir.

7 — §ayet Ay yukardan agfagi dogru tutulursa, o

sene iginde her geyin pahalilasacaguu, insan-
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lar icin gegiin yoniinden zor bir seme olacagi

anla§ihr.

8 — §ayet Ay agagidan yukanya dogru tutulursa,

her §eyin ucuz olacagini, denizlerde riizgarla-

rin fazlaca esecegine bar i^arettir.

9 — §ayet Ay (Suheyl) yildizi yoniinden tutulacak

olursa, o sene iginde buyuk bir kargagahgin
cikacagina bir igarettir.

10 — §ayet Ay Kible yoniinden tutulacak olursa, o
sene iginde her §ehirde sava§ ve dogii^un o-

lacagina bir i§arettir.

(Sen© ba$langicinin gun ve bur^larum gore)

yapilmasi gereken kefaretler.

1 — Sene Pazar guntt ile girer, Burcu Ate$li i^e,

Kefaretinin, inek, kirmizi koyun, koc. veya
deve, veya kirmizi elbise.

% — Sene pazar giinti ile baglar Burcu Topraksal
oldugu takdirde, Siyah renkte bir inek veya
koyun, veya bir olcek temiz pirinc, veya gti-

asel diizgiin bir elbise.

3 — Sayet sene Pazarla baslar Burcu rttzgarh o-

lursa, kefaretinin, kan§ik renkte bir inek, bo-

yah bir kumag, 5 miskal gumus, bir koyun-
dur.
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§ayet seme pazarla ba$lar Burcu da sulu olur-

sa, kefaretinui Beyaz renkte bir inek, koyun

veya beyaz bir elbise, ipekli kuma§, bir kab

pirinc, veya siit, veya beyaz bir horoz veya

gumUs bir yuzuktiir.

Sene ortasi kefareti fee : kirnuzi bir gey, ko-

yun gibi veya kirmizi bir horoz, veya kari§ik

renkli bir elbise, veya hindistan cevizidir. Se-

ne sonu kefareti ise, demir, larmizi inek veya

horoz, veya kursim. Allah daha iyisini bilir.

§ayet sene Pazartesi gunii ile baslar, Burcn da

Atesli olursa, bunun kefareti: Kirmzi bir inek

veya beyaz bir koyun, veya horozdur.

§ayet sene Pazartesi ile baslar, Burcn da Top-

raksal olnrsa, kefaretinin, giyah bir inek, be-

yaz bir koyun veya horoz, renkli bir boyah
ipek kumas, veya tarn bir elbisedir.

§ayet sene Pazartesi ile baslar Burcn da Rttz-

gark olnrsa, kefaretinin degisik renkte bir

inek, veya yemektir. Allah daha iyisini bilir.

§ayet sene Pazartesi ile baslar Burcu da Sulu

olnrsa, kefaretinin, degisik renkte iyi bir bu-

yiikce inek, veya beyaz iyi bir elbisedir. Allah

daha iyisini bilir.
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1 — gayet sene sah gttnu ile baslar Ayda Atesli

foir Burcta bulunursa, kefaretinin lorniizi

renkte bir inek, bir koynn, veya bir horoz ve-
ya kirmiai renkte elbisedir.

2 — gayet sene Sah giinii ile baslar, Ayda Buz-
garh bir Bui*cta bulunursa, kefaretinin laz-

gin bir inek, boyali kirmizi kumas, veya 5
miskal giunU§tur.

3 — gayet sene Sah giintt He baslar Ayda toprak-
sal bir Burcta bulunursa, kefaretinin beyazh
kirmizili bir inek, demir veya 6 miskal gu-
musttir.

4 — gayet sene Sail giinii He girer, Ayda sulu bir

Burcta olursa, Kefaretinin, siyah dokuma,
bal, pirinc, gumiis bir yiizuk, ipekli bir elbise,

beyaz diigme ve giiasel bir inektir.

1 — gayet Sene <>rsamba gtintt ile baslar, Ayda
Atesli bir Burcta bulunursa kefaretinin Beyaz
kirmizi siyah renkte bir inek, Beyaz bir ko-
yun, larnuzi bir horozdmv

2 — gayet sene Qarsamba giinii ile baslar Ayda
Topraksal bir Burcta bulunursa, kefaretinin
siyah bir inek, bir kilo yiyecek, bir olcek pi-

rinc, bir olcek siit ve bal, 3 miskalde gumus.

3 — gayet Sene <>r§amba ile baslar, Ayda Riiz-

garh bir Burcta bulunursa, kefaretinin, ktzgin
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siyah kirmizili bir inek, yiyecek veya boyab

blr kumastir.

4 _ gayet sene Qarsamba giinii ile baslar Ayda
Sulu bir Burcta bulunursa, kefaretinin ipek,

ekmek, bal, pirinc, silt, siyah veya san keci,

koyun, horoz, yemek, giizel bir elibse, kirk

parca sekerdir.

1 — §ayet sene Persembe giinii ile baslar Ayda
Atesli bir Burcta bulunursa, kefaretinin, bir

inek, veya beyaz bir kole, bir koyun, bir ho-

roz veya kuzudur.

2 — §ayet sene Persembe giinii ile basla,r Ayda
Topraksal bir Burcta bulunnrsa, kefaretinin

siyah bir inek, veya bir blcek yiyecek, bo-

yali kumas, guzel ipekli bir elbisedir.

3 — §ayet sene Persembe giinii ile baslar Ayda

Ruzgarli bir Burcta bulunursa, kefaretinin

degisik renkte bir inek, veya beyaz bir koyun,

iki batman kirmizi lazarmis ekmektir.

4 — §ayet sene Persembe ile baslar, Ayda

Sulu bir Burcta bulunursa, Kefaretinin, ipekli

bir kat elbise, Pirinc, sttt, yiyecek, boyah do-

kumah ipliktir.
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gfayet sene Cuma gtinii lie baslar Ayda Ates-
U bfr Burcta bulunursa, kefaretinin, Beyaz
veya lormizi bir inek, Pirinc, siit, Bal, beyaz
koytm veya horoz. Allah daya iyisini bilir.

§ayet sene Cuma ile baslar Ayda Topraksal
bir Burcta bulunursa, kefaretinin, Beyaz bir

koyun, demir, bir olcek pirinc, beyaz bir ho-
roz, 3 raiskal giimustur.

§ayet sene Cuma giintt ile baslar Ayda Ruz-
garh bir Burcta bulunursa, kefaretinin, Be-
yaz bir koyun, lozgin bir inek, boyah iplik,

yiyeeek, Allah daha iyisini bilir.

§ayet sene cuma ile baslar Ayda Sidu bir
Burcta bulunursa, kefaretinin, Beyaz bir inek,

siyah boyah iplik, kmmzi bir horoz, Pirinc,

siit, Bal'dir.

gayet sene Cumartesi ile baslar Ayda Atesli
bir Burcta bulunursa, kefaretinin, beyaz si-

yah, lormizi kansik renklerde bir mek, yiye-
eek, koyun'dur.

§Sayet, sene cumartesi giintt lie baslar Ayda
Topraksal bir Burcta olursa, kefaretinin Si-

yah bir koyun, bir miktar demir, bir olcek
yiyeoek*«r.

gayet sene cumartesi gunii ile baslar, Ayda
Biizgarli bir Burcta bulunursa, kefaretinin de-



gi§ik renkte kizgui bir inek, veya sdyah kiz-

gut bir koyun veya bir miktar denuVdir.

4 — §ayet sene Camartesi giinii ile baglar, Aydii

suki bir Bnrcta bulunursa, kefarethihi, Be-

yaz renkte bir inek, kirraizi bir horoz, siyah

iplik, bir imktar demir'dir. Allah daha iyisini

bilir.

(Ayin tatnlmasi hakkinda fazla bilgUer)

Sayet Ay dogu ydnunde tutulursa o sene icin

iic turlii yorum yapihr :

1 — Birinci yorum : Sene iginde, kiic,uk gocuklarda

oliim sayismin artacagi,

2 — Itoiinci yorum : Gencler arasinda yine Slum
olaylaruun artacagi,

3 — ttcuncu. yorum : Her geyde ucuzlugun hakim
olacagidir.

gayet Ay Bati yoniinde tutulursa yine iic. gey-

le yorumlanir :

1 — Birincisi, giddetli kithgin olacagi,

2 —• tkincisi, btiyiik bir fitne ve kargasjaligin qi-

kacagi,

3 — Yagiglann az olacagi yorumlanir.

gayet Ay Kible ydnunde tutulursa yine iic.

geye yorumlanir :

1 — Fazla yagiglann olacagma,

2 — Ha§arat gibi Asalaklarm cogalacaguia, in-

sanlar arasmda
(
degi§ik hastaliklann gikaca-

3 — Ani oliimlerin artacagina yorumlanir.

gayet Ay Deniz yonunden tutulursa, bu olay

4 geye yorumlanir
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1 — Denizde biiyiik kangikhgm Qikacagma,
2 — Biiyiikler ve kiieukler arasinda, oliim olayla-

nmn artacagma,

3 — Kible yoniinde biiyiik bir savasin baslayaca-

4 — Kirmizi tenli bir ki§inin basinda biiyiik bir
fitnenin kopacagina, giinegde de bir takun
indifalarm olacagma yorumlanir.

§ayet Ay veya giineg tutulursa, kendini ko-
rumak igin (Yasin) suresini 4 kez okumaksin? Bu-
nun sadaka ve kefaretini soracak olursan, girdigin
her evde Yasin suresini 40 kez okur, buna kalbinin
arzuladigi her hangi bir kuran suresini eklersin ?

Allah daha iyisini bilir.

(Yilanlann bnlunduklan yerden ^ikanlmasi igin

okunacak Dua)

Duamn Arapga yazikgi §soyiedir :

Bu Duamn Trukge okunmasi : (Kefake Rabbu-
ke kern yekfike ve Ekiiffuhtt keffin Kafiha Kekemen
Kane Miinkekken, Tekerrere elkeriker fi kebedi tab-
id Mu§ek§eketta Kellet Ieke elkekka Eekafe mabi
Kefake kafin kerebtuhu ya kevkeba kane yahki kev-
kebiil feleki.) Allah daha iyisini bilir.

(Daglmi§, toprak olmu§ canlilann diriltme
Duasi)

(Dua Muhyi-rrfat)

Allahumme Ya Muhyi-rrUfat! veya Dafiiil

Afat, veya Vaki elmehafat, veya kerim elmUkafeat,
veya Mevla eltifat, veya veliyyiil affu velmu&fat, Sal-
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li Ala Muhammedin Hatimi Enbiyaike ve Ala Mesa-

bihi iisretihi ve metafihi nosretihi, Ve Eizni Allahum-

memin nezegati e§seytani ve nezevati-sslatini ve i'na-

ti elbagine, Ve miiadati eladine ve Udvajiel-muadine

ve gilbil galibine ve selbi-ssalibine ve hiyelil Muhtali-

lie ve igtiyalil Mugtaline, Ve Eccirni AUahiimme'min

cevri elcairine ve satvetil cebbarine ve kef anni eza

ezzalimne ve ahricni min ziJiimati-zzaHmine, Ve ed-

hilni Ve Eccirni Allahiirame'min oevri elcairine ve

satvetil cebbarbie ve kef anni eza ezzaUmine ve ah-

ricni min ziuifrnati-zzalimine, Ve edhilni bi rahmetike

fi ihadike-ssalihiiie, AHahumme Ehitni fi tiirbeti ve

gurbeti ve gaybeti ve evbeti ve nec-ati ve rec-ati ve

tasarrufi ve mUnsarefi ve tekalliibi ve mttnkalebi. Ve

ihfazni fi nefsi ve enfasi ve ari ve lrzi ve adedi ve

udedi ve sekldnni ve miisekkini ve havli ve hali, ve-

mali ve meali, vela telhikni tagyiren vela tiisallit

aleyye mugiren vec-al-li min lediinke sultanen nasira.

Allahlimine ahrisni biaynike ve avnike ve hissini W
emnike ve mennike ve tevelleni bi ihtiyarike ve hay-

ruke, vela tekilleni ila kelaeti gayriike, veheb Iiye

Afiyetten tetluha Afiyeten, Ve ekfini meha§iyye

Allahiimme ve eknifni bi gavagiyel Elala', vela tazfir

bi ezfaril Ada'. tnmeke semiiiddua. Allahin yardimiy-

le bu mnbarek dua ola sona ermi§1ir.

(Kehif Eshabuun Adlan)

Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bir hadisi

§erifinde goyle buyurur: (Allimu Evladekum Esmae

eshabiil kehfi) — Bu hadisin tiirkge anlami §6yledir:

gocuklanruza Kehif (magara) eshabinin Adlarnu 6g-

retiniz? buyurmu^lardir. Gizlilikler hazinesi adli ki-

tabda bunlann adlan sirastylo §oyle yazJidir: (Mek-
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selliiia) (Meslina) (Mernu§) debrenu§) (Sezenu§)

(Efegatttyu§) kopekleri (kitmir)cUr.

Bu adlar gizlilikler adh gerefli Mtapdan aim-

(Insanda Keder ve sikintiyi kaldinp uzakla^ti-

racak Kuran Ayetleri

Hak Taala §6yle buyurur :

(1)

Bu Ayetin tiirkge anlami : Musadan soma Isra-

il ognllanndan btr takim ileri gelenleri goimedin mi?
Hani onlar Peygamberlerine (bize oyle bir padigah

tayin etld Allah yolunda sava§ahm) demi§lerdi.

Peygamberde onlara — Olabilir Id size savag farz

kihnsa sava§mazsiniz? dedi. Onlar ise : — Neye
Allah yolunda sava$mayakm Id, yurdlarimizdan <?i-

kanldik, ogullarunizdan aynldik, dediler. Ne vakit-

ki savag onlara farz kikndi, onlardan pek azi mustes-

na sav*a§tan cekfttdiler. Allah zalimleri haklayle bi-

lir, buynrmuslardLr.
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Ve yine Hak Taala gdyle buyurur :

(1)

Bu Ayetin TUrkce anlami : Cenabi Hak (Allah

zugiirttiir, biz zenginiz) diyenlerin soziinii i§itmi§-

tir. Onlarm dediklerini ve Peygamberlerini haksiz

yere oldurdiiklerini Amel defterine yazacagiz onlara

(cayir, cayir yakan azabi tadiniz?) diyecegtiiz. Bu
azab elinizin emegidir. Yoksa Allah hi§ bir za-

man kullanna kar§i zalim degildir. buyurmaktadir.

Ve yine Hak Taala. kitabmda goyle buyurur :

(2)

269



Bu Ayetin Tiirkfie anlami : Kendilerine (Elle-

riniat kitalden gekia? dosdogru mmaz kilin? Zekat
verin?) denilen kimseleri gormiiyor musun? Onlara
kital farz olunca onlardan bir kiami halktan kiiffar-

dan heman Allahtan korkar gibi veya daha qok kor-
karak: Rabbimiz neden bize dovugmeyi farz kildin?

Yakin bir vakte veya ecele kadar gecikdirmeli idin?

diyorlardi. Onlara deki : diinyada geginilecek §ey az-

dir, Ahiret ise sakmanlar i^in hayirlidir. Siz ince bir

iplik kadar zuliim gormez^niz? buyurmaktadir.

Ve yine Hak Taala kitabinda goyle buyurur :

fa

(3)

Bu Ayetin TiirkQe anlami ; Onlara Ademin iki

oglunun hikayesini dofru anlat? Hani o ikisi kur-
banlanm hazirlami§lardi da, birinin kurbani kabul
olunmu§ digerinin ki kabul ohinmamig idi. Biri di-

gerine (kesinlikle seni oldurecegim) dediginde oteki

§6yle demigti: Allah yalniz sakinanlann kurbamni
kabul eder, diye cevap vermigtir.
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Ve yine Hak Ta&l& soyle buyurur

(1)

Bu Ayetterin Tiirkge anlami goyledir : El$ileri-

miz Ibrahime mujde getirmigler. Sana selamlar ol-

sun demi§lerdi f
Ibrahim de kargilik selami vermi§-

ti. Ibrahim gecikmeden onlara bir buzagiyi kebab

yapip getirdi. tbrakira onlann ellerini kebaba uzat-

madiklanni goriince sebebini anlayamadigmdan hal-

lerinden hoglanmadi, gekindi ve kalbine onlardan

korku Dt)§TC - ONLAR ise : — korkma? biz lut

kavmine gonderilmigiz, dediler. Bu sirada kafisi

ayakta idi, bunun iizerine guldii, bizde ona Ishaki,

iahakiii ardindan da Yakubu Miicdeledik. Kansi dedi
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ki : — Acayip! Benmi doguracagim? Ben kocamig
ihtiyarlamig iken nasil dogurabuiiim? Bu hayret edi-

lecek bir geydir. Onlar : — Allahm igine hayret mi
ediyorsun ? Ey Hane Halki, Allahin rahmeti ve be-

reketleri uzerimzdedwr, o ogulmu§tur, §anlidir. de-

mi^lerdi.

(Ay Menzilleri Hakknda Bilgiler)

tlktcn Gune§in bulundugu Burca bakamli, Oglak
Burcundan gunegin bulundugu burca kadar duraklan
say? bunun kadanni ilave et? Bunlan da digerleriy-

le topla. Bu toplamin sonucuna Arabi Aydan gecen
gunleri bulundugun giinii kadar olanlarla birlikte

yekiine ilave et? Bulunacak aayi Ayin menzili olur.

Bir misal verelim: giineg keci burcunda oldugunu

kabul edelim, bu burca kadar gunes. on bur§ atlaim§-

tir. Buna 10 ekliyecek olursak, yirmi olur. Buna
bir ilave edersek 21 olur, buna da bulundugumuz gu-

ne kadar kac. gun gecmi§ ise ilave edersek 14 gun
gegtigini kabul etsek, bunun toplami 35 olur, bun-

dan 28 durak cikarilacak olursa ki (Balina burcuna
kadar menzdSUer bunlardir) geriye 7 kalir. Bu yedi

menzili, 28 nci menzilden itibaren geriye dogru sa-

yarsak, Ayin (Zira) menzilinde bultuidugunu gorii-

ruz ve ogrenmi^ oluruz. Ay gunleri iginde Ayin han-

gi menzilde oldugunu anlamak igin bu hesap ya-

pibr. Allah daha dyisini bilir. 7 kevkebe gore Burg
ve menziller a§agida gosterilmigtir :
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Oglak Burcul Balik Burcu

rtyamiz

Yengeg 1

Arslan B.

Ke<ji B

Yay B

/lay B

Akrefc B.

( §ekil )

§ekilde gSsterildigi gibi Kainatta 12 Burg 28

Menzil (durak) vardir. Rurglarm yerleri adlanyle

gosterilmistir. 28 Menzilin yerleride gosterilmig yu-

kardaki rakamlara g5re Menzillerin Adlan gdyledir:

1 — Re§a 2 Muahhar, 3 — Mukaddem 4 — Ahbi-

ye 5 — Simd, 6 — Beli, 7 — Zabih, 8 — Belde,

9— Nedim, 10 — Savle, 11 — Kalb, 12 — tklil 13 —
Zibana, 14 — Gafer, 15 — Semmak, 16 — Abva,

17 — Sarfe, 18 — Zebre, 19 — Cebhe, 20 — Taraf
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— Nesre, 22 — Ezzira, 23 — Hen a, 24 — Helka,— Dibran, 26 — Sttreyya, 27— Buteyr, 28 — Na-

§ayet Ayi 28 duraktan hangi durakta oldugunu
ve on iM burgtan hangi burcta bulundugunu ogren-
mek istersen. Iginde bulundugun aydan ka5 gun gec-
tigim hesab eder, buna ild bucuk giin ilave edersin?
Sonradan her burctan 2,5 gun gikanrsm, gunegin bu-
lundugu burgtan bafjlayarak elindeki rakamlar ner-
de biterse ayin o burctan oldugunu anlarsm? Bir mi,
sal verelim: Bulundugumuz Arabi Aydan beg giin
Secfcgmi kabul edelim, buna 2,5 gun ilave edersek
cumlesi 7 gun olmui? olur

t
giinege bakanz onu arslan

burcunda goriirsek, bu burctan 2,5 giin dii^eraek ve
bagak burcundanda 2,5 giin diisersek ve terazi bur-
cundanda 2,5 gun diisersek, Aym terazi burcunda
oldugunu bumus oluruz. Allah daha iyisini bilir.

(Giinegin bulunacag bare ve dakikayi bulmak)

llkten sene ba^ndan (Arabi ayina gore) kac gun
gectigmi hesab edersin? Buna 14 giin ilave eder bul-
dugun yekunii otuzar otuzar, terazi burcundan itiba-
ren gikanrsm? Rakamlar nihayet'buldugu yer giine-
SUn bulundugu derecedir. Bir misal verelim: sene ba-
Sindan 35 giin gegtigini kabul edelim, buna 14 sun
ilave edersek 49 gun omr, Teraziye 30 giin verecek
olursak geri kalan 19 sayisi,

. giine$in akreb bur-
cundaM derecesidir. Allah daha iyisini bilir
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(Ayin Hangi Burcta bulundugunun Hesabi)

Ayin birinden bulundugun gune kadar giinlerin

gayisuu alirsin?, Buna ayni sayiyi ilave edersin, ve

yine yekiine bes. gun daha eklersin, sonra 55 raka-

mini, boler bundan her beg gun verirsin? Bu ise gii-

nesin bulundugu burctan baslarsm, rakamin tiiken-

digi yer ayin bulundugu burcu gosterir. Sayet bix

gun artarsa veya kalirsa bunun 6 derece iki gun ka-

lirsa 12 derece lie. gun artan giin kalirsa 18 derece

oldugunu bulursun sayet dort giin kalirsa 24 derece,

besgun kalirsa Aym o burcun son derecesinde ol-

dugunu anlarsin? Artm Ay o burcu birakacak bir

yenisine gecmis. demektir. Zira her burg 30 dereceyi

kapsar. Ay ise her Burcta takribi iki bu^uk giin

kahr, Allah daha iyisini bilir.

(Siileyman Peygamberin Tilsimi)

Anlatildigina gore Allahin selami Uzerine olsun

Hazreti Siileyman Iran ulkesine giderken, sagmda

cinier solunda ifritler, bagi iistiinde kuslar, yolda

yuriirken, socuklann anasi denilen bu seytan kilikli

cadimn daglar tepeler arasmda yurudugunii, colleri

astigmi, kurtlar gibi bagirdigim, kopekler gibi hav-

ladigmi, develer gibi giirledigini, horozlar gibi ottii-

gunii, saglan daginik, serride arkasmda suriikledigi-

ni go'riir ve i§idir. Bu lanet disi iblisin yakici iki go-

zu, cro gibi disleri oldugunu goriince, heyecanmdan

ve' korkusundan bayilir yere diiser sonradan secde-

ye vararak Hak Taalaya soyle dua ettigi is>dilir:

Ey sebbuh kuddus Rabbul Melaiketi ve -rruh. der

kalkar, Karsmmdakine : Ey lanet kadm sen kimsin?

diye soruticat
kadm kenflisine: — Ey Allahm Pey-
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gamberi beni tanimadmmi ? Hazreti Sttleyman:
— Seni tanisaydun kirnhgini sormazdim, der. Acu-
ze kadin §oyle der: — Ey Allahin Resulii, Ben ev-

leri yikan, Kabirleri yenileyen, Iblis Aleyhillanenin

kiziymi' Ey Allab.ui Resulu, Ben gebe bir kadma
gelir, ona sen gebemisin bana karmni poster bende
sana karniiru gosteririm, der kargamdaki karmni
aQtimi, elimi karninin ustiine koyunca gebe kadm-
dan halis kan gikar Ey Allahin peygamberi, Ben
yorgun bir adamin kargisina gelip ona bakmca, ani-

den diigerek oliir. Insanlar bu gibi oliime, insanla-

nn, kizlanrn gozii degdi diye sdylerler. Halbuki bu
benim htinerimdir. Ve yiine Ey Allahm Peygamberi,

Yeni dogan ya§ayan
t

anasi babasi onunla sevine-

cek socugun yamna gelir, bir vurugta onu oldurii-

riim, Ey Allahin Peygamberi, Atlann bagh oldugu
yere gelir, veya koyunlann, develerin bulundugu
yere gelir, onlar otlar iken yok ederim, Ey Allahin

Peygamberi ben bir kiigiige earpmadimki o kugiik

61mu§ olmasm ben buyiik bir kimseye dokunmadim
ki o kimse yUrumu§ olsun.

Bu sozleri igiden Davud oglu Siileyman Peygam-
ber ona: Ademin ogullariyle hayvamn kizlanna boy-

lemi davramrsin? Seni, demirden zincirlerle baglaya-

yim, basanada, eriim§ bakir ve kur§un akitayim, diye

cevap verince, Iblsin km: Ey Allahin Peygamberi,
Allahin soz ve vaidleri vardir, bunlari benim icin ka~
bul et, der. oda kabul eder

(
ve Iblisin km §u yemini

yapar: sdyleki, Rahman rahim olan Allah adiyle

gercek buyuk ismiyle, bir olan ondan gayn bir Allah

bulunmadigina onun samedaniyetine, dogurmayan ve
dogmayan, kiifuwii bulunmayan o yiice Allah adina
yemin ederimki bu tilsimi ustiinde ta§iyan veya asan
bir kimsenin yamna ne sokulur ve nede satasinm.
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Hayatta kaldigi siirece benden koriinmu§ olur, der.

Bu Tilsimm Arapcasi soyledir (Bismillahirrahman -

irrahim. Ve hakkal ADahU Elvahidul Ahadi, Elferdti-

ssamedi, Ellezi lem yelid ve lean ytied, velem yekiut

lehu kiifuwen Ahad,)

Siileyman Peygamber tblisln kzuia, bana daha
ba§ka bir vaid ve yeminde bulun? der. tblisin kizida

yine goyle bir yeminde bulunur: (Biamillahirrahma-
ni-rrahim Ve Hak Men haleka ve sewa, ve kaddere

fe heda, Vellezi Ahrecel-mera, Fecealehii Gasaen Ah-
va.) Bu dua hakki icin bu soylediklerimi iizerinde bu-

hmduran ve asanin yanina sokulmayacagim gibi ki-

ginin yasantisi siiresince benden bir zarar gormez,

der.

Siileyman Peygamber bununla yetinmiyerek, yi-

ne bir Ahidde bulunmasini, tblisin kizindan ister, O
da su ucuncii, yemini yapar: (BismiUahirrahmani-

rrahinr* ve Hakke, men Halekal halaike ve Ahsahum
Adeden, ve kasseme rizkahu Ala cemiul ibad, velem
yensi minhum Ahaden,) Bu soylediklerimi yazip iis-

tiinde bulundurana satasmayacagim gibi, yanina da-

hi sokulmam, ya§antisi boyunca o kinise benden ken-

dini korumus olur
1
der.

Siileyman Peygamber bununla da yetinmiyerek

,

iblisin kizmdan bir vaid daha ister, Iblisin kizi dor-

diincii kez olarak, soyle der (Bismillaliirrahmam-rra-

him' Ve Hak men ceale elleyle suknen, ve§§emsii vel

kameru hiisbanen, ve ceale ezziyae nuren), der ve

Allaha yemin ederimki, bu dua tilsimim uzerinde ta-

sjryanm yanina sokulmayacagim gibi, benden kendi-

sine hig bir vakit bir zarar gelmez
t
der.

Siileyman Peygamber, ^bununla da yetinmiyerek

bir soz ve vaid daha ister, oda besinci kez soyle bir
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vaitte bulunur: (BismillaJiirrahraaiii-rTahim' ve
Hakk-allahu Emeliku elma' budii-ssadiku, Elvadii vel

vaudii, ve Munecci Ibrahim nun nari -nnemrudi, ve
raiuiecci Ali tbin talib min Ilaceril yahudi) , bu soy-

lediklerime yemin ederimki, her hangi bir kimse bu
tilsimi iizerinde tasirsa benden big bir kotuluk gor-

miyecektir. Der.

Siileyman Peygamber bununLa da yetinmiyerek,

kendisinden baskaca bir soz ve Ahid ister, oda Altin-

ci kez su Ahidde bulunur (Bismillahirrahmani-rra-

him'. Ve hakka men haleka Ademe min salsalin kel-

fehhar, ve haleka Hawa min tahti dilihi eleyser, ve
eskenehiim filcenan la fil keder,) Bu soz hakki icin

bunu ustiin.de bulunduran hiq bir vakit benden bir

kotuluk gormez der gider.

(Senenin 12 Ayi, ve Ayi gormeden Aym durumunu
ogrenmek ve Aym tutubnasi hakkuitda yorumlar)

Ozellikle ve genellikle hayirh ve ugursuz gunler,

saatlar, burglar ve menziller
t

derece ve dakikalar

hakkmda, Hak Taala kitabinda §oyle buyurur:

Bu Ayetin tiirkge anlami §6yledir: — Allah ka-

tmda aylann sayisi 12 dir. Hak Taala gokleri ve yeri

yarattigi giinden bu giine kadar bu sayidadir. Yalmz
bu aylardan dordii (Huriim) aylandir. Buyurur.

Allah seni baganh kilsin sunu bilki, senenin' bi-

rinci Ayi Muharrem Ayidir, bu ay Huriim olan ayla-

nn birincisidir. Mervan oglu Abdiil Melik §oyle der:

— Yeni Ayin girip girmedigini anlamak istersen, gok
yiiziide bulutla kaph olursa gegen senenin Muharrem
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Ayimn ilk girdigi gUne bakarsin? Gee^s muharre-

min. 5. ci gununii, yeni senenin muhareminin 1, ya-

par kabul edersin? Boylece artik diger aylanda bul-

mug olursun, raesela Safer ayimn birinci muharrem
Aymin girdigi ugiincu gun yaparsui

(
Rebiul ewel a-

yimn baslangicida muharremin dorduncii gunii o-

lur. Rebiul Ahir ayimn biride, Muharrem ayimn gir-

digi altinci giin olur. Cemadiyel ewel ayinin biride,

gecmis. muharrem ayimn girdigi 7 ci giin olmus. olur,

Cemadiyel Ahirm Ba§langicida, muharrem ayimn

girdigi ikinci giin olur, Receb ayi ise Muharrem a-

yinin girdigi iiQiincii giin olur. §aban aymin ba§-

langicida, Muharrera aymin girdigi 4 giin olmus o-

lur. Ramazan ise Muharrem aymin girdigi altmci

giinii olmu§ olur. §ewalin biride, muharrem ayimn

girdigi 7 ci giinii olmus olur. Zilkidenin baslangici

da Muharremin girdigi ikinci guniine rastlar, Ziil-

hicce ayimn ba§langicida} Muharremin girdigi 4 cii

giinune rastlar, boylece her sene igin bu hesabi ya-

parsan, big bir geyin degigmiyecegim goriirsun. Al-

lah daha iyisini bilir.

(Yedi kevkebin Buhurati)

1 — Giine§in tiitsusu : Sendrustir.

2 — Aym tiitsusu gunliik veya agag sakizi

3 — Merihin tiitsusii (last) toplak otu,

4 — Zuhrenin tiitsusu (Masteki) Halis hindistan sa-

kizi, *
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5 — Mu§terinin tlitslisu Od agaci ve kafurdur.

6 — Ziihalin tiitsiisii yere dokiilmiig lslak rxcsne

7 — Utarid tutsiisu Mahleb kabugudur.
Ey basjanli kimae, &unu biiki bir i§ ancak buhu-

rat yapmakla sonuglaiur.

SON
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